Ogłoszenie nr 2022/BZP 00011965 z dnia 2022-01-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100999489
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 132-136
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 02-305
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych instytucja gospodarki budżetowej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Informatyzacja i Teleinformatyka
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011965
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00339311/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące
Przed zmianą:
42
Po zmianie:
2022-01-11 Biuletyn Zamówień Publicznych
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45
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe
Przed zmianą:
I. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia
dokumenty, o których mowa w pkt 5.6, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
II. Jeżeli oświadczenie Wykonawcy na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów
istotnych w tym zakresie, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
III. W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Świadczenie usługi najmu 3 sztuk samochodów osobowych na okres 42 miesięcy od daty
wskazanej w pkt. IV.2.
2. Dostawa samochodu typu „C” i „D” w dniu 7 maja 2022 roku do godz. 12:00, a drugi
samochód typu „D” w dniu 23 maja 2022 roku do godz. 12:00. Zamawiający nie dopuszcza
dostawy samochodów przed wskazaną datą.
3. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w pkt. IV.2, z przyczyn wynikających z procesu
produkcyjnego Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu Samochodów Docelowych,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody o parametrach wskazanych w pkt 3.4.
OPZ, zwanych dalej ‘Samochodami Tymczasowymi’, na okres nie dłuższy niż (stanowi kryterium
oceny oferty) miesięcy. Po upływie okresu wskazanego w zd. 1, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Samochody Docelowe.
Po zmianie:
I. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia
dokumenty, o których mowa w pkt 5.6, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
II. Jeżeli oświadczenie Wykonawcy na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów
istotnych w tym zakresie, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
III. W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Świadczenie usługi najmu 3 sztuk samochodów osobowych na okres 45 miesięcy od daty
wskazanej w pkt. IV.2.
2. Dostawa samochodu typu „C” i „D” w dniu 7 maja 2022 roku do godz. 12:00, a drugi
samochód typu „D” w dniu 23 maja 2022 roku do godz. 12:00. Zamawiający nie dopuszcza
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dostawy samochodów przed wskazaną datą.
3. W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w pkt. IV.2, z przyczyn wynikających z procesu
produkcyjnego Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu Samochodów Docelowych,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody o parametrach wskazanych w pkt 3.4.
OPZ, zwanych dalej ‘Samochodami Tymczasowymi’, na okres nie dłuższy niż (stanowi kryterium
oceny oferty) miesięcy. Po upływie okresu wskazanego w zd. 1, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Samochody Docelowe.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-01-12 11:00
Po zmianie:
2022-01-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-01-12 13:00
Po zmianie:
2022-01-18 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-02-10
Po zmianie:
2022-02-16
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