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Numer ogłoszenia: 268543 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261797 - 2013 data 04.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022
5128100, fax. 022 5128625.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ust 1
ustawy Pzp, spełnia warunki dotyczące: 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do
wykonania przedmiotu zamówienia - w celu spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wykazania się
należytym wykonaniem lub wykonywaniem zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykazania w tym okresie co
najmniej jednej usługi doradztwa w zakresie przygotowania i czyszczenia danych telekomunikacyjnych w
formacie CSV lub XML o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 PLN, oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia
powyższego warunku będzie dokonywana w oparciu o wykaz (sporządzony zgodnie z wytycznymi
zawartymi w załączniku nr 4 do formularza oferty) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych usług doradztwa w zakresie przygotowania i czyszczenia danych
telekomunikacyjnych w formacie CSV lub XML w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykaz wykonanych usług w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są: - poświadczenie - z tym, że w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie
Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia; - w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów; - Zamawiający informuje, iż będzie honorował składane przez Wykonawcę, w miejsce
poświadczeń, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, bądź wykonywanie dostaw w formie
dotychczas wymaganej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)..
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z postanowieniami art. 22 ust
1 ustawy Pzp, spełnia warunki dotyczące: 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do
wykonania przedmiotu zamówienia - w celu spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wykazania się
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należytym wykonaniem lub wykonywaniem zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykazania w tym okresie co
najmniej jednej usługi doradztwa w zakresie przygotowania i czyszczenia danych telekomunikacyjnych o
wartości brutto nie mniejszej niż 40 000 PLN, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie
dokonywana w oparciu o wykaz (sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 4 do
formularza oferty) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług doradztwa w zakresie przygotowania i czyszczenia danych telekomunikacyjnych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - wykaz wykonanych usług w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa
powyżej są: - poświadczenie - z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert; - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia; - w przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów; - Zamawiający informuje, iż będzie honorował składane
przez Wykonawcę, w miejsce poświadczeń, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, bądź
wykonywanie dostaw w formie dotychczas wymaganej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.12.2013 godzina 10:00 miejsce: Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy Ul. Szachowa 1,
04-894 Warszawa Pokój nr 146 (budynek główny - kancelaria).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.12.2013 godzina 10:00 miejsce: Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy Ul.
Szachowa 1, 04-894 Warszawa Pokój nr 146 (budynek główny - kancelaria).
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