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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Solecki
Tel.: +48 223767800
E-mail: zp@aotm.gov.pl
Faks: +48 223767801
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.aotm.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa komputerów stacjonarnych
Numer referencyjny: 05/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30213000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerów stacjonarnych. Szczegóły zamówienia określa
załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: aotm2009
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-108513
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 141-322531
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/07/2018

2/6

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
W związku z ograniczoną liczbą znaków przewidziana przez administratora portalu do wypełnienia niniejszego
ogłoszenia Zamawiający informacje w zakresie art. 47 pkt 7 i 7a zamieścił w sekcji III.1.1-III.1.2 ogłoszenia
I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej "ustawy
Pzp") oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8ustawy
Pzp.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków określonych w ust. 1-3 w oparciu o
kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie
dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.
II. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, przekazuje w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale XI SIWZ) aktualne
na dzień składania ofert, oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodlegania wykluczeniu określonych w rozdziale IX SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej
także jako„JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE.
2. Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w formie elektronicznej. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
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w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
(ciąg dalszy w sekcji III.1.2. ogłoszenia)
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
W związku z ograniczoną liczbą znaków przewidzianą przez administratora portalu do wypełnienia niniejszego
ogłoszenia Zamawiający informacje w zakresie art. 47 pkt 7 i 7a ustawy Pzp zamieścił w sekcji III.1.1-III.1.2
ogłoszenia
I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej "ustawy
Pzp") oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od określenia tego warunku;
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8ustawy
Pzp.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków określonych w ust. 1-3 w oparciu o
kompletność oraz prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie
dokonana na podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty
będą badane pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają
spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki.
II. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw do wykluczenia oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, przekazuje w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale XI SIWZ) aktualne
na dzień składania ofert, oświadczenie w przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu określonych w niniejszym ogłoszeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej
także jako„JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE.
2. Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w formie elektronicznej. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
(ciąg dalszy w sekcji III.1.2. ogłoszenia)
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
II. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw do wykluczenia oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego(c.d.):
3. Dokumenty składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.1
ustawy Pzp:
a) Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania: Zamawiający na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 (w zakresie art. 24
ust. 1pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp),2,3,4,5, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z
2016, poz.1126) oraz odpowiednio w § 7-8 tego rozporządzenia.
b) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego(art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): Potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk ze
strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx potwierdzający spełnienie wymogu
80plus dla zaoferowanego zasilacza (poz. 9 – załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku kiedy u producenta
występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich
zasilaczy(Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język
polski).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym
jest mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca musi załączyć do oferty (szczegółowe postanowienia określa
rozdział X ust. V).
5. Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub ich sytuacja, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust.
5pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w ust. 3 lit a niniejszej sekcji ogłoszenia.
7. W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia(np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: brak podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –
23 i art. 24 ust. 5 pkt1 i 8 ustawy Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców
występujących wspólnie,oddzielnie musi złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), w formie
elektronicznej zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale XI SIWZ. sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
zdolność techniczna lub zawodowa, Wykonawców w sumie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których jest mowa w rozdziale IX ust. 2 SIWZ.
Powinno być:
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
II. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw do wykluczenia oraz że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego(c.d.):
3. Dokumenty składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert, na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.1
ustawy Pzp:
a) Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania: Zamawiający na potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 (w zakresie art. 24
ust. 1pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp),2,3,4,5, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z
2016, poz.1126) oraz odpowiednio w § 7-8 tego rozporządzenia.
b) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego(art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): Potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk ze
strony http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx potwierdzający spełnienie wymogu
80plus dla zaoferowanego zasilacza (poz. 9 – załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku kiedy u producenta
występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich
zasilaczy(Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w ofercie wraz z tłumaczeniem na język
polski).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym
jest mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca musi załączyć do oferty (szczegółowe postanowienia określa
rozdział X ust. V).
5. Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub ich sytuacja, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust.
5pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w ust. 3 lit a niniejszej sekcji ogłoszenia.
7. W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia(np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: brak podstaw do
wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –
23 i art. 24 ust. 5 pkt1 i 8 ustawy Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców
występujących wspólnie,oddzielnie musi złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), w formie
elektronicznej zgodnie z instrukcją wskazaną w rozdziale XI SIWZ. sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
zdolność techniczna lub zawodowa, Wykonawców w sumie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, o których jest mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 28/10/2018
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2018
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 15:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/08/2018
Czas lokalny: 15:15
Powinno być:
Data: 07/09/2018
Czas lokalny: 15:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Miejsce otwarcia zgodne z pierwotną informacją zawartą w sekcji IV.2.7 tj.
Miejsce:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
(sala konferencyjna – piętro 6).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie jawne

