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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116716-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego
2017/S 062-116716

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 052-096299)

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

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Przepiórka
E-mail: Adrian.Przepiorka@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji dla infrastruktury Oracle.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.2.2017.IZ

II.1.2) Główny kod CPV
72611000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług Asysty Technicznej i
Konserwacji (ATiK) obejmujących okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, dla produktów będących w
posiadaniu Zamawiającego, wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa ustawym Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium
oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 052-096299

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: Warunki udziału
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji;
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
3. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ;
4. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z
wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. aktualnej informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji;
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
3. informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SIWZ;
4. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 22 oraz art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z
wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ.
5. Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
celem potwierdzenia wykazania warunku.
Numer sekcji: VI.3
Część nr: Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamiast:
W zakresie terminu związania ofertą przez okres 2 miesięcy zamawiający rozumie 60 dni.
Powinno być:
1. W zakresie terminu związania ofertą przez okres 2 miesięcy zamawiający rozumie 60 dni.
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2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
33 000 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


