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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196688-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Platformy komputerowe
2017/S 099-196688
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 071-134816)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
Warszawa
00-507
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Dyrektora Generalnego
Tel.: +48 222737162
E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
Faks: +48 222738922
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://mr.bip.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług brokera PEF.
Numer referencyjny: BDG-V.2611.30.2017.PC

II.1.2)

Główny kod CPV
30211300

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług brokera Platformy Elektronicznego Fakturowania, dostarczającej
funkcjonalności tworzące rozwiązanie teleinformatyczne (w skrócie: platforma PeF). Platforma PeF służyć
będzie do obsługi i dokumentowania procesu realizacji przez zamawiających i wykonawców dostaw publicznych
w fazie po udzieleniu zamówienia.
2. Usługi PeF muszą funkcjonować zgodnie ze standardami stowarzyszenia OpenPEPPOL, w szczególności
ze specyfikacjami wymienionymi w umowach PEPPOL Transport Infrastructure Agreements (TIA) – PEPPOL
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Access Point (AP) Provider Agreement oraz PEPPOL Transport Infrastructure Agreements PEPPOL Service
Metadata Publisher (SMP) Provider Agreement.
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców
do udziału w dialogu zawiera Załącznik nr 1 do Informacji dla wykonawców zamieszczony na stronie
mr.big.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 071-134816

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie
wskazanym w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem
wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym
mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów, oraz stosowne
dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia
oraz stosownych dokumentów potwierdzających spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 10.1 i 10.4 dokumentu pn. „Informacje dodatkowe do
ogłoszenia”– jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Powinno być:
1. aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie
wskazanym w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ)–sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem
wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym
mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów, oraz stosowne
dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia
oraz stosownych dokumentów potwierdzających spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 10.1 i 10.4 dokumentu pn. „Informacje dodatkowe do
ogłoszenia”-jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
5. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie wraz z dowodami określającymi, czy usługi
wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.1 zostały
wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o
których mowa powyżej
6. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.3.2. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 9
7. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie wraz z dowodami określającymi,
czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania kryteriów selekcji, o których mowa w pkt 7.4,zostały wykonane
należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o
których mowa powyżej.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
I. Pozostałe informacje dotyczące osób, o których mowa w Sekcji III. 1.3):
(...)
— Zespół jakości składający się z co najmniej 2 osób, gdzie każda z osób brała udział w realizacji 1 projektu
informatycznego w charakterze eksperta ds. zapewnienia jakości, w tym testowania aplikacji z wykorzystaniem
Robot Framework/ Selene w okresie ostatnich 3 lat.
Powinno być:
I. Pozostałe informacje dotyczące osób, o których mowa w Sekcji III. 1.3):
(...)
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— Zespół jakości składający się z co najmniej 2 osób, gdzie każda z osób brała udział w realizacji 1 projektu
informatycznego w charakterze eksperta ds. zapewnienia jakości, w tym testowania aplikacji z wykorzystaniem
Robot Framework/ Selenium w okresie ostatnich 3 lat.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji
z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; stosownych dokumentów dotyczących
podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu; wykazu usług
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków; wykazu osób.
Powinno być:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: informacji
z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenia
wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; stosownych dokumentów dotyczących
podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe dodał punkt o następującej treści:
III. Wykonawca, który chce wziąć udział w postępowaniu, niezależnie od tego, na ile części zamierza złożyć
ofertę, zobowiązany jest do złożenia tylko jednego wniosku o udział w postępowaniu wraz z załącznikami
(jeden wykaz osób na spełnienie warunków, jeden wykaz usług na spełnienie warunków, jeden wykaz usług
na kwalifikację do kryterium K1, jeden wykaz usług na kwalifikację do kryterium K2, jeden wykaz usług na
kwalifikację do kryterium K3, jeden wykaz usług na kwalifikację do kryterium K4). Dialog konkurencyjny, do
którego wyłoniona zostanie tylko jedna lista zaproszonych uczestników, obejmująca nie więcej niż siedmiu
wykonawców, będzie dotyczył jednocześnie obu części.
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