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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-695

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223907401

Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Faks: +48 222013408

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ncbr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych
oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej (w tym połączenia w ramach
roamingu), na rzecz Zamawiającego, obejmujących
w szczególności:
1.1. krajowe połączenia głosowe do wszystkich sieci telefonii komórkowych,
1.2. połączenia międzynarodowe do sieci telefonii komórkowej,
1.3. połączenia międzynarodowe do sieci telefonii stacjonarnej,
1.4. bezpłatne, krajowe połączenia głosowe w sieci i na stacjonarne oraz bezpłatne krajowe SMS i MMS w sieci,
1.5. wysyłanie wiadomości SMS i MMS do wszystkich krajowych sieci telefonii komórkowych na terenie Rzeczy
pospolitej Polskiej oraz za granicą,
1.6. pobieranie/wysyłanie danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą,
1.7. bezpłatne odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.8. oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu wraz z zakupem i dostawą modemów.
1.9. dostawa aparatów telefonicznych oraz przenośnych modemów/routerów wi-fi
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
64200000
64212000
64216110
32250000
32552410
31712112

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
33/15/PN
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_NCBR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-125415 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/09/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Punkt kontaktowy:
I.1) Nazwa, adresy i punkty
kontaktowe:

Powinno być:
Punkt kontaktowy: pok. 105

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz
lokalizacja robót budowlanych,
miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :

Zamiast:

Powinno być:

Kategoria usług: nr:
Główne miejsce lub lokalizacja robót
budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług :
Kod NUTS:

Kategoria usług: nr:5
Główne miejsce lub lokalizacja robót
budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług:
Polska
Kod NUTS:PL

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV) :

Zamiast:

Powinno być:

Słownik główny Słownik
uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 64200000
Dodatkowe przedmioty 64212000
64216110
32250000
32552410
31712112

Słownik główny Słownik
uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 64200000
Dodatkowe przedmioty 64212000
64216110
32250000
32552410
31712112
32260000

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:
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II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres : (w tym wszystkie części,
wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

Szacunkowa wartość zamówienia
(abonament 36 m-cy+ roaming) x
20% + wartość urządzeń netto - 855
522,57 zł ; 202 495,34
euro.Szacunkowa wartość
zamówienia + zamówienie
uzupełniające (+50%) - 1 283283,86
zł;303 743,01 euro.Umowa na 36
mc. Wartość umowy wynika z kwoty,
którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.Szczegóły zamówienia
w SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia
(abonament 36 m-cy+ roaming) +
20% + wartość urządzeń netto = 855
522,57 zł netto ; 202 495,34 euro.
Szacunkowa wartość zamówienia +
zamówienie uzupełniające (+50%)
- 1 283283,86 zł netto, 303 743,01
euro. Wartość umowy wynika z
kwoty, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Szczegóły realizacji
przedmiotu zamówienia w SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 pkt 1-4 oraz uPzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 uPzp.
2. W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
oraz warunku niepodlegania
wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć następujące
dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1–4
uPzp;
2) Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach,

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22
ust. 1 pkt 1-4 oraz uPzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej;
oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 uPzp.
2. W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
oraz warunku niepodlegania
wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego,
Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1–4
uPzp;
2) Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 uPzp;
3) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
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gospodarczej, jeżeli odrębne
o których mowa w art. 24 ust. 1
uPzp;
przepisy wymagają wpisu do rejestru
3) Aktualny odpis z właściwego
lub ewidencji, w celu wykazania
rejestru lub z centralnej ewidencji
braku podstaw do wykluczenia w
i informacji o działalności
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp,
gospodarczej, jeżeli
wystawiony nie wcześniej niż 6
odrębne przepisy wymagają wpisu miesięcy przed upływem terminu
do rejestru lub ewidencji, w celu
składania ofert;
wykazania braku podstaw do
4) Aktualne zaświadczenie(-a)
wykluczenia w
właściwego naczelnika urzędu
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, skarbowego potwierdzające,
wystawiony nie wcześniej niż 6
że Wykonawca nie zalega
miesięcy przed upływem terminu
z opłacaniem podatków lub
składania
zaświadczenie, że uzyskał
wniosków o dopuszczenie do udziału przewidziane prawem zwolnienie,
w dialogu konkurencyjnym;
odroczenie lub rozłożenie na raty
4) Aktualne zaświadczenie(-a)
zaległych płatności lub wstrzymanie
właściwego naczelnika urzędu
w całości wykonania decyzji
skarbowego potwierdzające,
właściwego organu – wystawione
że Wykonawca nie zalega
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
z opłacaniem podatków lub
upływem terminu składania ofert;
zaświadczenie, że uzyskał
5) Aktualne zaświadczenie(-a)
przewidziane prawem
z właściwego oddziału Zakładu
zwolnienie, odroczenie lub
Ubezpieczeń Społecznych lub
rozłożenie na raty zaległych
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
płatności lub wstrzymanie w całości Społecznego potwierdzające, że
wykonania decyzji
Wykonawca nie zalega
właściwego organu – wystawione
z opłacaniem składek na
nie wcześniej niż 3 miesiące
ubezpieczenia zdrowotne i
przed upływem terminu składania
społeczne, lub potwierdzenie, że
wniosków o
uzyskał przewidziane prawem
dopuszczenie do udziału
zwolnienie, odroczenie lub
w dialogu konkurencyjnym;
rozłożenie na raty zaległych
5) Aktualne zaświadczenie(-a)
płatności lub wstrzymanie w całości
z właściwego oddziału Zakładu
wykonania decyzji właściwego
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy organu – wystawione nie wcześniej
Rolniczego
niż 3 miesiące przed upływem
Ubezpieczenia Społecznego
terminu składania ofert;
potwierdzające, że Wykonawca nie 6) Aktualną(-e) informację(-e) z
zalega
Krajowego Rejestru Karnego w
z opłacaniem składek na
zakresie określonym w art. 24 ust.
ubezpieczenia zdrowotne i
1 pkt 4–8 uPzp, wystawioną(-e)
społeczne, lub potwierdzenie, że
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
uzyskał przewidziane
upływem terminu składania ofert;
prawem zwolnienie, odroczenie
7) Aktualną(-e) informację(-e) z
lub rozłożenie na raty zaległych
Krajowego Rejestru Karnego w
płatności lub wstrzymanie w całości zakresie określonym w art. 24 ust.
wykonania
1 pkt 10 i 11 uPzp, wystawioną(-e)
decyzji właściwego organu –
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
wystawione nie wcześniej niż 3
upływem terminu składania ofert;
miesiące przed upływem terminu
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
składania
mającego siedzibę na terytorium
wniosków o dopuszczenie do udziału Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
w dialogu konkurencyjnym;
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp, mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, Wykonawca składa w
6) Aktualną(-e) informację(-e) z
Krajowego Rejestru Karnego w
odniesieniu do nich zaświadczenie
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 właściwego organu sądowego
pkt 4–8
albo administracyjnego miejsca
uPzp, wystawioną(-e) nie wcześniej zamieszkania, dotyczące
niż 6 miesięcy przed upływem
niekaralności tych osób w zakresie
terminu składania wniosków o
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–
dopuszczenie
8, 10 i 11 uPzp, wystawione nie
do udziału w dialogu
wcześniej niż 6 miesięcy przed
konkurencyjnym;
upływem terminu składania ofert,
7) Aktualną(-e) informację(-e) z
z tym że w przypadku gdy w
Krajowego Rejestru Karnego w
miejscu zamieszkania tych osób
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 nie wydaje się takich zaświadczeń
pkt 10 i 11
– zastępuje się je dokumentem
uPzp, wystawioną(-e) nie wcześniej zawierającym oświadczenie
niż 6 miesięcy przed upływem
złożone przed właściwym organem
terminu składania wniosków o
sądowym, administracyjnym albo
dopuszczenie
organem samorządu zawodowego
do udziału w dialogu
lub gospodarczego miejsca
konkurencyjnym;
zamieszkania tych osób lub przed
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
notariuszem.
mającego siedzibę na terytorium
8) Aktualną informację z Krajowego
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o Rejestru Karnego w zakresie
których
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i uPzp wystawioną nie wcześniej niż
11 uPzp, mają miejsce zamieszkania 6 miesięcy przed upływem terminu
poza terytorium Rzeczypospolitej
składania ofert;
Polskiej, Wykonawca składa w
9) Listę podmiotów należących
odniesieniu do nich zaświadczenie do tej samej grupy kapitałowej w
właściwego organu sądowego albo rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
administracyjnego miejsca
2007 r. o Ochronie Konkurencji
zamieszkania, dotyczące
i Konsumentów, albo informację
niekaralności tych osób w zakresie o tym, że nie należy do grupy
określonym w art.
kapitałowej;
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 uPzp,
10) Oryginał pełnomocnictwa albo
wystawione nie wcześniej niż 6
kopię uwierzytelnioną notarialnie lub
miesięcy przed upływem terminu
poświadczoną za zgodność z
składania
oryginałem przez osobę(-y)
wniosków o dopuszczenie do udziału upoważnioną(-e) do reprezentowania
w dialogu konkurencyjnym, z tym że Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą
w przypadku gdy w miejscu
reprezentacji określoną w
zamieszkania tych osób nie wydaje odpowiednim rejestrze lub innym
się takich zaświadczeń – zastępuje dokumencie właściwym dla formy
się je dokumentem zawierającym
organizacyjnej Wykonawcy) – w
oświadczenie złożone przed
przypadku podpisywania oferty
właściwym organem sądowym,
przez pełnomocnika. Nie jest
administracyjnym albo organem
dopuszczalne potwierdzanie za
samorządu
zgodność z oryginałem treści
zawodowego lub gospodarczego
pełnomocnictwa przez samego
miejsca zamieszkania tych osób lub pełnomocnika umocowanego
przed notariuszem.
tymże pełnomocnictwem, radcę
8) Aktualną informację z Krajowego prawnego i adwokata; Z treści
Rejestru Karnego w zakresie
pełnomocnictwa winno wynikać
uprawnienie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia (np. spółki
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określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
cywilne, konsorcja), zgodnie z
uPzp
art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani
wystawioną nie wcześniej niż 6
są ustanowić pełnomocnika. Z
miesięcy przed upływem terminu
treści pełnomocnictwa winno
składania wniosków o dopuszczenie wynikać prawo pełnomocnika
do
do reprezentowania Wykonawcy
udziału w dialogu konkurencyjnym; w postępowaniu o udzielenie
9) W przypadku, gdy Wykonawcy
zamówienia publicznego albo
należą do grupy kapitałowej, o której do reprezentowania i zawarcia
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp,
umowy w sprawie zamówienia
winni
publicznego w imieniu Wykonawcy.
oni przedłożyć listę podmiotów
Dokument ten winien być
należących do tej samej grupy
podpisany przez osobę/osoby
kapitałowej albo oświadczenie
uprawnioną(-e) do jego udzielenia
(informację) o
tj. zgodnie z formą reprezentacji
braku przynależności do grupy
każdego z Wykonawców. W
kapitałowej. Zgodnie z treścią art. 4 przypadku wspólników spółki
pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 cywilnej dopuszczalne jest
r. o
przedłożenie umowy spółki cywilnej,
ochronie konkurencji
z której wynika zakres i sposób
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015
reprezentacji, a w przypadku
r. poz. 184 ze zm.) poprzez grupę
konsorcjum przedłożenie umowy
kapitałową rozumie się wszystkich konsorcjum. Wykonawcy, którzy
przedsiębiorców, którzy są
ubiegają się wspólnie o udzielenie
kontrolowani w sposób bezpośredni zamówienia, ponoszą solidarną
lub pośredni przez jednego
odpowiedzialność za wykonanie
przedsiębiorcę, w
umowy.
tym również tego przedsiębiorcę;
3. Wykonawcy ubiegający się
10) Oryginał pełnomocnictwa albo wspólnie o udzielenie zamówienia,
kopię uwierzytelnioną notarialnie lub zobowiązani są do ustanowienia
poświadczoną za zgodność z
pełnomocnika pkt 2.10) Dokumenty
oryginałem przez osobę(-y)
wymienione w pkt 2.2)–2.9) powinny
upoważnioną(-e) do reprezentowania dotyczyć każdego z Wykonawców.
Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą
Oświadczenie, o którym mowa
reprezentacji określoną w
pkt 2.1) może zostać skutecznie
odpowiednim rejestrze lub innym
złożone albo przez każdego z
dokumencie właściwym dla formy
Wykonawców indywidualnie, albo
organizacyjnej
przez prawidłowo umocowanego
Wykonawcy) – w przypadku
pełnomocnika Wykonawców, o ile
podpisywania wniosku o
z jego treści wynika, że zostało
dopuszczenie do udziału w
złożone w imieniu każdego z
postępowaniu o udzielniezamówienia Wykonawców. Dopuszczalne jest
lub oferty przez pełnomocnika. Nie także złożenie kopii oświadczenia
jest dopuszczalne potwierdzanie za przez poszczególnych Wykonawców,
zgodność z oryginałem
podpisanej również przez
treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny
pełnomocnika umocowanego tymże (pisemny) podpis pełnomocnika,
pełnomocnictwem, radcę prawnego i Zamawiający będzie traktował
adwokata; Z treści pełnomocnictwa takie oświadczenie na prawach
winno wynikać uprawnienie
oryginału, pod warunkiem, że z treści
pełnomocnika do reprezentowania dokumentu nie będzie wynikało, iż
Wykonawcy
podpis pełnomocnika został złożony
w celu potwierdzenia za zgodność z
oryginałem;
4. Wykonawca prowadzący
działalność w formie spółki jawnej
przedkłada dokument właściwego
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Wykonawcy ubiegający się wspólnie naczelnika urzędu skarbowego, o
o udzielenie zamówienia (np. spółki którym mowa pkt 2.4) odnoszący
cywilne, konsorcja), zgodnie z art.
się do samej spółki, a nie jej
23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są
wspólników;
ustanowić pełnomocnika. Z treści
5. Wykonawca mający siedzibę
pełnomocnictwa winno wynikać
lub miejsce zamieszkania poza
prawo
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pełnomocnika do reprezentowania odpowiednio do przepisów
Wykonawcy w postępowaniu o
rozporządzenia Prezesa Rady
udzielenie zamówienia publicznego Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
albo do
w sprawie rodzajów dokumentów,
reprezentowania i zawarcia umowy jakich może żądać zamawiający
w sprawie zamówienia publicznego od wykonawcy, oraz form, w jakich
w imieniu Wykonawcy. Dokument ten te dokumenty mogą być składane
winien być podpisany przez osobę/ (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zamiast
osoby uprawnioną(-e) do jego
dokumentów wymienionych w pkt
udzielenia tj. zgodnie z formą
2.3)–2.5) i 2.8) składa dokument
reprezentacji
lub dokumenty wystawione w kraju,
każdego z Wykonawców. W
w którym ma siedzibę lub miejsce
przypadku wspólników spółki
zamieszkania, potwierdzające
cywilnej dopuszczalne jest
odpowiednio, że:
przedłożenie umowy
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie
spółki cywilnej, z której wynika
ogłoszono upadłości;
zakres i sposób reprezentacji, a w 2) nie zalega z uiszczaniem
przypadku konsorcjum przedłożenie podatków, opłat, składek na
umowy
ubezpieczenie społeczne i
konsorcjum.
zdrowotne albo że uzyskał
3. Wykonawcy ubiegający się
przewidziane prawem zwolnienie,
wspólnie o udzielenie zamówienia, odroczenie lub rozłożenie na raty
zobowiązani są do ustanowienia
zaległych płatności lub wstrzymanie
pełnomocnika pkt 2.10) Dokumenty w całości wykonania decyzji
wymienione w pkt 2.2)–2.9) powinny właściwego organu;
dotyczyć każdego z Wykonawców. 3) nie orzeczono wobec niego
Oświadczenie, o którym mowa pkt zakazu ubiegania się o zamówienie;
2.1) może zostać skutecznie złożone Dokument, o którym mowa w pkt 5.1)
albo przez każdego z Wykonawców oraz 5.3) powinien być wystawiony
indywidualnie, albo przez prawidłowo nie wcześniej niż
umocowanego pełnomocnika
6 miesięcy przed upływem terminu
Wykonawców, o ile z jego treści
składania ofert.
wynika,
Dokument, o którym mowa w pkt
że zostało złożone w imieniu
5.2) powinien być wystawiony nie
każdego z Wykonawców.
wcześniej niż 3 miesiące przed
Dopuszczalne jest także złożenie
upływem terminu składania ofert;
kopii oświadczenia
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
przez poszczególnych Wykonawców, lub miejsce zamieszkania poza
podpisanej również przez
terytorium Rzeczypospolitej
pełnomocnika. Z uwagi na oryginalny Polskiej, zamiast dokumentów
(pisemny)
wymienionych w pkt 2.6) i
podpis pełnomocnika, Zamawiający 2.7) składa zaświadczenie
będzie traktował takie oświadczenie właściwego organu sądowego
na prawach oryginału, pod
lub administracyjnego miejsca
warunkiem,
zamieszkania albo zamieszkania
że z treści dokumentu nie będzie
osoby, której dokumenty dotyczą, w
wynikało, iż podpis pełnomocnika
zakresie określonym w art. 24 ust.
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został złożony w celu potwierdzenia 1 pkt 4–8, 10 i 11 uPzp. Dokument
za
ten powinien być wystawiony nie
zgodność z oryginałem;
wcześniej niż 6 miesięcy przed
4. Wykonawca prowadzący
upływem terminu składania ofert;
działalność w formie spółki jawnej
7. Jeżeli w kraju miejsca
przedkłada dokument właściwego
zamieszkania osoby lub w kraju, w
naczelnika
którym Wykonawca ma siedzibę lub
urzędu skarbowego, o którym mowa miejsce zamieszkania, nie wydaje
pkt 2.4) odnoszący się do samej
się dokumentów, o których mowa
spółki, a nie jej wspólników;
w pkt 5 i 6, Wykonawca zastępuje
5. Wykonawca mający siedzibę
je dokumentem zawierającym
lub miejsce zamieszkania poza
oświadczenie, w którym określa
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, się także osoby uprawnione
odpowiednio do przepisów
do reprezentacji Wykonawcy
rozporządzenia Prezesa Rady
złożone przed właściwym organem
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sądowym, administracyjnym albo
sprawie
organem samorządu zawodowego
rodzajów dokumentów, jakich może lub gospodarczego odpowiednio
żądać zamawiający od wykonawcy, kraju miejsca zamieszkania
oraz form, w jakich te dokumenty
osoby lub kraju, w którym
mogą
Wykonawca ma siedzibę lub
być składane (Dz. U. z 2013 r.
miejsce zamieszkania, lub przed
poz. 231), zamiast dokumentów
notariuszem. Oświadczenie winno
wymienionych w pkt 2.3)–2.5) i 2.8) być sporządzone z zachowaniem
składa
terminów jak dla ww. dokumentów.
dokument lub dokumenty
8. Zamawiający wykluczy z
wystawione w kraju, w którym ma
postępowania o udzielenie
siedzibę lub miejsce zamieszkania, zamówienia Wykonawcę, który w
potwierdzające
okresie 3 lat przed wszczęciem
odpowiednio, że:
postępowania, w sposób zawiniony
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie poważnie naruszył obowiązki
ogłoszono upadłości;
zawodowe, w szczególności, gdy
2) nie zalega z uiszczaniem
Wykonawca w wyniku zamierzonego
podatków, opłat, składek na
działania lub rażącego niedbalstwa
ubezpieczenie społeczne i
nie wykona lub nienależycie wykonał
zdrowotne albo że uzyskał
zamówienie, co Zamawiający
przewidziane prawem zwolnienie,
będzie w stanie wykazać za pomocą
odroczenie lub rozłożenie na raty
dowolnych środków dowodowych.
zaległych płatności lub wstrzymanie Zamawiający nie wykluczy z
w
postępowania o udzielenie
całości wykonania decyzji
zamówienia Wykonawcy, który
właściwego organu;
udowodni, że podjął konkretne środki
3) nie orzeczono wobec niego
techniczne, organizacyjne i kadrowe,
zakazu ubiegania się o zamówienie; które mają zapobiec zawinionemu i
Dokument, o którym mowa w pkt 5.1) poważnemu naruszaniu obowiązków
oraz 5.3) powinien być wystawiony zawodowych w przyszłości oraz
nie wcześniej niż
naprawił szkody powstałe w
6 miesięcy przed upływem
wyniku naruszenia obowiązków
terminu składania wniosków o
zawodowych lub zobowiązał się do
dopuszczenie do udziału w dialogu ich naprawienia. Na potwierdzenie
konkurencyjnym.
braku podstaw do wykluczenia
Dokument, o którym mowa w pkt
Wykonawca przedłoży oświadczenie
5.2) powinien być wystawiony nie
o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp, o
którym mowa w pkt 2.2).
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wcześniej niż 3 miesiące przed
9. W zakresie warunku określonego
upływem
w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
terminu składania wniosków o
Pzp (posiadania uprawnień do
dopuszczenie do udziału w dialogu wykonywania określonej działalności
konkurencyjnym;
lub czynności, jeżeli przepisy
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
prawa nakładają obowiązek
lub miejsce zamieszkania poza
ich posiadania), Wykonawca
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien wykazać, iż jest wpisany
zamiast dokumentów wymienionych do rejestru przedsiębiorców
w pkt 2.6) i 2.7) składa
telekomunikacyjnych, o którym
zaświadczenie właściwego organu mowa w art. 10 ustawy z
sądowego
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
lub administracyjnego miejsca
Telekomunikacyjne ( DZ.U. z 2004 r.,
zamieszkania albo zamieszkania
nr 171,poz. 1800 z późn. zm.).
osoby, której dokumenty dotyczą, w Na potwierdzenie spełnienia ww.
zakresie
warunku Wykonawcy przedłożą
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, oświadczenie wymienione w pkt.
10 i 11 uPzp. Dokument ten powinien 2.1). oraz aktualne zaświadczenie o
być wystawiony nie wcześniej niż 6 wpisie do rejestru przedsiębiorców
miesięcy przed upływem
telekomunikacyjnych, o którym
terminu składania wniosków o
mowa w art. 10-11 ustawy z
dopuszczenie do udziału w dialogu dnia 16 lipca 2004r. – Prawo
konkurencyjnym;
telekomunikacyjne.
7. Jeżeli w kraju miejsca
W przypadku oferty składanej przez
zamieszkania osoby lub w kraju, w Wykonawców ubiegających się
którym Wykonawca ma siedzibę lub wspólnie o udzielenie zamówienia
miejsce
warunek określony w pkt 9 musi
zamieszkania, nie wydaje się
spełniać każdy z nich.
dokumentów, o których mowa w
Ocena spełnienia ww. warunku
pkt 5 i 6, Wykonawca zastępuje je odbywać się będzie metodą spełnia/
dokumentem
nie spełnia
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Oświadczenie winno
być sporządzone z zachowaniem
terminów
jak dla ww. dokumentów.
8. Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę, który w
okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w
sposób zawiniony poważnie
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naruszył obowiązki zawodowe, w
szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykona lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający
będzie w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wykluczy z
postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, który
udowodni, że podjął
konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają
zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia
obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
Na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca przedłoży
oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Pzp, o
którym mowa w 2.2.
9. W zakresie warunku określonego
w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp (posiadania uprawnień do
wykonywania
określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich
posiadania), Wykonawca
winien wykazać, iż jest wpisany
do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, o którym
mowa w art. 10
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
Telekomunikacyjne ( DZ.U. z 2004 r.,
nr 171,poz. 1800 z późn. zm.).
Na potwierdzenie spełnienia ww.
warunku Wykonawcy przedłożą
oświadczenie wymienione w pkt.
6.1.2. SIWZ
oraz dokument, o którym mowa w
pkt 6.1.5. SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunek
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określony w pkt 5.2. SIWZ musi
spełniać każdy z nich.
Ocena spełnienia ww. warunku
odbywać się będzie metodą spełnia/
nie spełnia.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

Powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.2) Informacje o funduszach Unii
Europejskiej:

Zamiast:

Powinno być:

Zamówienie dotyczy projektu/
programu finansowanego ze
środków Unii Europejskiej : tak
(jeżeli tak) Podać odniesienie do
projektu (projektów) i/lub programu
(programów):
POIG PT; POKL PT 38;POIŚ
PT;POIR PT;POWER PT

Zamówienie dotyczy projektu/
programu finansowanego ze
środków Unii Europejskiej : tak
(jeżeli tak) Podać odniesienie do
projektu (projektów) i/lub programu
(programów):
Zamówienie finansowane jest ze
środków Pomocy Technicznej
programów operacyjnych: POIG
PT; POKL PT 38;POIŚ PT;POIR
PT;POWER PT

1. Na potwierdzenie warunku
1.oświadczenie o spełnieniu
określonego w art. 22 ust.
warunków, o których mowa w art. 22
1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy i
ust. 1 pkt 1–4 uPzp.
doświadczenia)Wykonawca powinien Na potwierdzenie spełnienia ww.
przedstawić:
warunku Wykonawcy przedłożą
1.1. oświadczenie o spełnieniu
oświadczenie wymienione w pkt. 1.
warunków, o którym
Ocena spełnienia ww.warunku
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp; odbywać się będzie metodą spełnia/
Ocena spełnienia ww.warunku
nie spełnia.
odbywać się będzie
metodą spełnia/nie spełnia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-125527
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