
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ewaluacja Regionalnych Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.2.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Piastowska 14

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 77 54 16 409

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035382

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526608

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej: 

OPIS SPEŁNIENIA WARUNKU:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich siedmiu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług w
całości polegających na realizacji badania/ewaluacji/analizy/ekspertyzy w obszarze oceny wpływu krajowych i/lub
regionalnych polityk publicznych z zakresu zdrowia ludności (np. krajowych/regionalnych programów zdrowotnych) na
sytuację w obszarze zdrowia (tj. zmianę stanu zdrowia ludności w kraju/regionie/regionach i/lub zmiany w obszarze
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i usług zdrowotnych dla ludności w kraju/regionie/regionach) o wartości co
najmniej 50 tys. zł brutto każda.

W przypadku gdy mowa jest o kraju/regionie/regionach należy pod tymi sformułowaniami rozumieć odpowiednio
Polskę/region/regiony w Polsce.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
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dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

Po zmianie: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich siedmiu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług o
wartości co najmniej 50 tys. zł brutto każda*, polegających na realizacji badania/ewaluacji/analizy/ekspertyzy, które w
całości lub części** dotyczyły oceny wpływu krajowych i/lub regionalnych polityk publicznych z zakresu zdrowia ludności (np.
krajowych/regionalnych programów zdrowotnych) na sytuację w obszarze zdrowia (tj. zmianę stanu zdrowia ludności w
kraju/regionie/regionach i/lub zmiany w obszarze funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i usług zdrowotnych dla ludności
w kraju/regionie/regionach).

* Wartość ta dotyczy całości usługi, nie zaś części usługi dotyczącej obszaru zdrowia, stanowiącej rozdział / zagadnienie
problemowe badania/ewaluacji/analizy/ekspertyzy lub odrębny raport cząstkowy.

** W przypadku badania społecznego/ewaluacji/analizy/ekspertyzy jedynie w części dotyczącego oceny wpływu krajowych
i/lub regionalnych polityk publicznych z zakresu zdrowia ludności (np. krajowych/regionalnych programów zdrowotnych) na
sytuację w obszarze zdrowia (tj. zmianę stanu zdrowia ludności w kraju/regionie/regionach i/lub zmiany w obszarze
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i usług zdrowotnych dla ludności w kraju/regionie/regionach) należy wykazać, że
jest to usługa będąca komponentem innego kompleksowego badania/ewaluacji/analizy/ekspertyzy stanowiąca rozdział
/zagadnienie problemowe tego badania/ewaluacji/analizy/ekspertyzy lub odrębny raport cząstkowy.

W przypadku gdy mowa jest o kraju/regionie/regionach należy pod tymi sformułowaniami rozumieć odpowiednio
Polskę/region/regiony w Polsce.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00035382/01 z dnia 2023-01-16

2023-01-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


