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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457044-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2017/S 220-457044

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 219-454809)

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

Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Czerwiński
Tel.:  +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl 
Faks:  +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji oprogramowania Microsoft na rzecz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów rządowych Microsoft Product and Serv.
Numer referencyjny: 51/>PU/2017/TCz

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Licensing Solution Providers (LSP) – odsprzedawcy licencji
oprogramowania Microsoft na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zgodnie z umową dla podmiotów
rządowych Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) do obsługi konta zakupowego
0005331080.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/11/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 219-454809

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu 2) Spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca wraz
z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:1) aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ), 2) wypełniony
Formularz ofertowy. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział VII Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty będzie żądał
dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w par.
2.1 pkt 1, par. 2.2.pkt 1, par. 2.4.pkt 2, par. 5 pkt 1-10, par. 9.1.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu 2) Spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca wraz
z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:1) aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ), 2) wypełniony
Formularz ofertowy. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział VII Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty będzie żądał
dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w par.
5 pkt 1-10.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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