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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245956-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny
2017/S 121-245956
Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, Osoba do kontaktów: Anna Juszczak, Warszawa 02-676,
Polska. Tel.: +48 222502883. Faks: +48 222502987. E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.6.2017, 2017/S 120-243601)

Przedmiot zamówienia:
CPV:32232000, 48000000, 51310000, 72611000
Sprzęt wideokonferencyjny
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
Usługi w zakresie wsparcia technicznego
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
11.2.1 W celu oceny spełniania warunków opisanych w pkt. 9.1.3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
następujące dokumenty:
11.2.1.1 wykaz wykonanych/wykonywanych usług z uwzględnieniem usług określonych w pkt. 9.1.3 SIWZ w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do SIWZ.
11.2.1.2 dowody, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:
a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę usług wskazanych w wykazie o którym mowa w pkt. 11.2.1.1
SIWZ, w przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal
wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 11.2.1.2 lit. a) SIWZ
Uwaga!! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza
należytego wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien 9.1.3 dysponować zdolnością techniczną lub zawodową
potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym
poziomem zdolności tj: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/uje co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na dostawie
i instalacji systemu wideokonferencji o wartości nie mniejszej niż 450 000 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
brutto każda. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną w ramach jednej umowy.
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
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11.2.1 W celu oceny spełniania warunków opisanych
w pkt. 9.1.3 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć następujące dokumenty:
11.2.1.1 wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw z
uwzględnieniem dostaw określonych w pkt. 9.1.3 SIWZ
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
11.2.1.2 dowody, że dostawy wymienione w wykazie
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:
a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez
odbiorcę dostaw wskazanych w wykazie o którym mowa
w pkt. 11.2.1.1 SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze
okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu
składania ofert są nadal wykonywane referencje
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę
— jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
referencji, o których mowa w pkt. 11.2.1.2 lit. a) SIWZ
Uwaga!! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur
itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie
potwierdza należytego wykonania zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne
winien 9.1.3 dysponować zdolnością techniczną lub
zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, przejawiającą
się następującym minimalnym poziomem zdolności
tj: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał/uje co najmniej 2 (dwie) dostawy polegające
na dostawie i wdrożeniu systemu wideokonferencji o
wartości nie mniejszej niż 450 000 PLN (czterysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda. Przez jedną
dostawę Zamawiający rozumie dostawę w
ramach jednej umowy.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z procedury opisanej w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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