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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
Warszawa
00-635
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Szreder
Tel.:  +48 223903508
E-mail: maciej.szreder@nawa.gov.pl 
Faks:  +48 228262823
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://nawa.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://nawa.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/podlegajace-ustawie-prawo-zamowien-
publicznych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa serwerów dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Numer referencyjny: 20/dost./2018

II.1.2) Główny kod CPV
48820000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie serwerów
oraz usługi Wsparcia Technicznego do tych urządzeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nszremac
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-148329
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 193-435828

mailto:maciej.szreder@nawa.gov.pl
https://nawa.gov.pl/
https://nawa.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/podlegajace-ustawie-prawo-zamowien-publicznych
https://nawa.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/podlegajace-ustawie-prawo-zamowien-publicznych
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435828-2018:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu
wystąpienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają
następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej [patrz pkt III..1.3) ogłoszenia].
Zamawiający informuje, że podstawy wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 21-23 mają charakter krajowy.
W celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawcy
muszą złożyć wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
Europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, w celu wstępnego
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ); Wykonawca, który powołuje się na
Zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite
dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów – sporządzone według wzoru, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2
SIWZ, tj.:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ;
4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ;
5. wykazu dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały zrealizowane z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały zrealizowane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
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6. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w pkt 5.3.1 - 5.3.4 SIWZ, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego
podmiotu
Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt 5.5 SIWZ.
Wszystkie informacje dot. warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczeń oraz oświadczeń i
dokumentów składanych na ich potwierdzenie zostały zawarte w SIWZ
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu
wystąpienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp oraz spełniają
następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej [patrz pkt III..1.3) ogłoszenia].
Zamawiający informuje, że podstawy wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 21-23 mają charakter krajowy.
W celu wykazania spełniania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawcy
muszą złożyć wraz z ofertą: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
Europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ, w celu wstępnego
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ); Wykonawca, który powołuje się na
Zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite
dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów – sporządzone według wzoru, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2
SIWZ, tj.:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ;
4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ;
5. wykazu dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały zrealizowane z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały zrealizowane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
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6. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w pkt 5.3.1 - 5.3.4 SIWZ, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego
podmiotu
Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt 5.5 SIWZ.
Wszystkie informacje dot. warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczeń oraz oświadczeń i
dokumentów składanych na ich potwierdzenie zostały zawarte w SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:20

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


