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                          ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Poznań, 10.07.2017 r. 

DF-IV.272.1.2017 

 

 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ 

Strona internetowa Zamawiającego 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny 

ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami”. 

 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej jako ustawą, Zamawiający 

zmienia treść rozdziału IX ust. 1.2) oraz rozdziału X ust. 3 SIWZ: 

1. Jest (rozdz. IX ust. 1.2)): 

2)  zdolności technicznej    
 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże wykonanie  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usług 

polegających – każda z nich – na nadaniu/aktualizacji i opublikowaniu krajowej  

i międzynarodowej oceny ratingowej dla jednostki administracyjnej w Polsce lub  

w innych krajach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 400 000 (czterysta tysięcy), 

a należyte ich wykonanie zostanie potwierdzone wymaganymi dowodami  

(np. referencje). 

 

Obowiązująca zmiana: 

2)  zdolności technicznej    
 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże wykonanie  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług 

polegających – każda z nich – na nadaniu/aktualizacji i opublikowaniu krajowej  

i międzynarodowej oceny ratingowej dla jednostki administracyjnej w Polsce lub  
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w innych krajach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 400 000 (czterysta tysięcy), 

a należyte ich wykonanie zostanie potwierdzone wymaganymi dowodami  

(np. referencje). 

 

2. Jest (rozdz. X ust. 3): 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji oraz zdolności 

technicznej, tj.: 

a) decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, działającą zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r.  
w sprawie agencji ratingowych ze zmianami, potwierdzającą rejestrację 
Wykonawcy przez ESMA na liście agencji ratingowych, 

 

Obowiązująca zmiana: 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji oraz zdolności 

technicznej, tj.: 

a) aktualny dokument, potwierdzający rejestrację Wykonawcy przez ESMA na liście 
agencji ratingowych, 

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców składających ofertę.  

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 11:00. 

 

 

Członek Zarządu           Wicemarszałek 

/-/ Maciej Sytek                 /-/ Krzysztof Grabowski 

 


