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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych, pok. 104
Tel.:  +48 226671704
E-mail: banaszekj@zus.pl 
Faks:  +48 226671733/36
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zestawienie i utrzymanie połączeń światłowodowych w ramach Projektu „zakup usługi operatora sieci rozległej
WAN KSI ZUS”, część 4 z 5
Numer referencyjny: TZ/271/26/18

II.1.2) Główny kod CPV
72720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie kompleksowych usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS w zakresie połączeń
światłowodowych przez okres maksymalnie 48 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

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

02/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: jbanaszek
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-138219
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 180-408206
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/09/2018

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.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, tj.:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 114 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden
Wykonawca powinien samodzielnie spełniać powyższy warunek.
2) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres – w każdym roku obrotowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z
prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 180 000,00 PLN. Zamawiający wyjaśnia,
że w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę sprawozdania za okres obrotowy dłuższy niż 12-miesięczny,
przychody za ten okres obrotowy zostaną przez Zamawiającego przeliczone proporcjonalnie dla okresu 12-
miesięcznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden
Wykonawca powinien samodzielnie spełniać powyższy warunek
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) sprawozdanie finansowe albo jego część (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa,
obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia odnoszące się do bilansu oraz rachunku zysków i strat), w
przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, tj.:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 114 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden
Wykonawca powinien samodzielnie spełniać powyższy warunek.



3 / 3

2) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres – w każdym roku obrotowym osiągnął przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z
prowadzonej przez siebie działalności w wysokości nie mniejszej niż 160 000,00 PLN. Zamawiający wyjaśnia,
że w przypadku przedłożenia przez Wykonawcę sprawozdania za okres obrotowy dłuższy niż 12-miesięczny,
przychody za ten okres obrotowy zostaną przez Zamawiającego przeliczone proporcjonalnie dla okresu 12-
miesięcznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden
Wykonawca powinien samodzielnie spełniać powyższy warunek.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2) sprawozdanie finansowe albo jego część (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa,
obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia odnoszące się do bilansu oraz rachunku zysków i strat), w
przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


