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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306435-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy
2017/S 148-306435

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 147-303933)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Lotnictwa
PL
al. Krakowska 110/114
Warszawa
02-256
Polska
Osoba do kontaktów: Komisja ds. Zamówień Publicznych, Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256
Warszawa
Tel.:  +48 228460011-288
E-mail: anna.bartkowska@ilot.edu.pl 
Faks:  +48 221160525
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ilot.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i przeniesienie własności 20 sztuk zestawów komputerowych.
Numer referencyjny: 33/ZZ/AZLZ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
30236000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przeniesienie własności 20 (dwudziestu) sztuk zestawów
komputerowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303933-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:anna.bartkowska@ilot.edu.pl
http://ilot.edu.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 147-303933

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 36.
Powinno być:
Okres w dniach: 10.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie
sprzętu komuterowego, tj. zestawów komputerowych (stacja robocza oraz monitor), o wartości zrealizowanego
zamówienia co najmniej 200 000 zł brutto.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie
sprzętu komuterowego, tj. zestawów komputerowych (stacja robocza oraz monitor), o wartości zrealizowanego
zamówienia co najmniej 200 000 PLN brutto.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie,
warunki, o których mowa powyżej, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca, zaś brak podstaw do
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 i oraz
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp musi wykazać każdy z nich.
4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunek, o którym mowa
powyżej, musi spełniać ten Wykonawca lub co najmniej jeden podmiot, na którego zasoby Wykonawca się
powołuje. Jednocześnie Wykonawca musi wykazać, że podmioty na których zasoby sie powołuje, nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp..
5. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca musi wykazać, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303933-2017:TEXT:PL:HTML
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6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa JEDZ – wg treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ;
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, JEDZ składa każdy z ww.
Wykonawców. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, JEDZ potwierdza również brak podstaw
wykluczenia w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8
ustawy Pzp w zakresie każdego z ww. Wykonawców w tym również okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.
7-10 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w
celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku ze spełnieniem
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, składa JEDZ dotyczący tych
podmiotów.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania w związku ze spełnieniem
przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, składa JEDZ dotyczący tych
podwykonawców.
2. Na wezwanie i w celu potwierdzenia okoliczności wykazanych przez Wykonawcę w treści JEDZ, Wykonawca
(oferta oceniona jako najkorzystniejsza), przedłoży 10 dnia od wezwania dokumenty, o których mowa w SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Zastosowanie procedury odwróconej – art. 24aa ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w
umowie w zakresie opisanym w projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ), w przypadku:
1) gdy nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji zamówienia określonych w umowie o udzielenie
zamówienia publicznego, spowodowanych obiektywnymi czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego
lub czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, w wyniku których zrealizowanie przedmiotu zamówienia nie
będzie możliwe w terminach określonych w umowie z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie
ulegnie zmianie a ww. przesunięcie terminu będzie ustalone proporcjonalnie do ww. potrzeb Zamawiającego
lub czynniku niezależnego od Wykonawcy uniemożliwiających terminową realizację zamówienia. Ww. zmiany
wymaga poinformowania drugiej strony o ww. zmianie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyrażenia
zgody przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany.
2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia. Zmiana wymaga wystąpienia drugiej strony o jej
dokonaniu i podpisania aneksu do umowy.
3) możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub
technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, bez zmiany wynagrodzenia za realizację przedmiotu
zamówienia i poszczególnych cen materiałów. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować
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rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia jakości,
wydajności lub funkcjonalności. Zmiana wymaga przeprowadzenia procedury, o której mowa w pkt. 1).
4) Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności
określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 do ust. 3 ustawy.
4. Wysokość wadium wynosi: 4 200 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych, 00/100.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie tj. wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy określonej w rozdziale
XXVI SIWZ. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
6. Termin realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłuższy niż 10 dni kalendarzowych.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
1. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem (lub transportem
zorganizowanym we własnym zakresie i na własny koszt), rozładowania i wniesienia do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca, na własny koszt i ryzyko.
2. Wykonawca:
1) zobowiązuje się dostarczyć Zestawy komputerowe, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony;
2) zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz normami branżowymi;
3) zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad, odpowiadający standardom jakościowym i
technicznym, nieobciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich;
4) odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy;
5) odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za własne działania i
zaniechania;
Powinno być:
Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 8 do SIWZ, tj. Projekt umowy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


