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Polska-Poznań: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny 

i podobny 

2017/S 194-398133 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 189-386587) 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1)Nazwa i adresy 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 

al. Niepodległości 34 

Poznań 

61-714 

Polska 

Osoba do kontaktów: Rafał Komisarek 

Tel.: +48 616266977 

E-mail: rafal.komisarek@umww.pl 

Kod NUTS: PL415 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.umww.pl 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa urządzeń sieciowych, systemu zabezpieczeń poczty oraz rozbudowę 

posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa w 2017 r.  

dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marsza. 

Numer referencyjny: DA-III-3.272.2.2017 

II.1.2)Główny kod CPV 

32000000 

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398133-2017:TEXT:PL:HTML#id1788059-I.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398133-2017:TEXT:PL:HTML#id1788060-II.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398133-2017:TEXT:PL:HTML#id1788061-VI.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:398133-2017:TEXT:PL:HTML#id1788062-VII.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386587-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:rafal.komisarek@umww.pl?subject=TED
http://www.umww.pl/


II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych, systemu zabezpieczeń poczty 

oraz rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu kopii bezpieczeństwa w 2017 r. 

dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu w następujących dwóch częściach (zadaniach): 

Zadanie nr 1 – Dostawa i podłączenie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu fabrycznie nowych urządzeń oraz instalacja i konfiguracja 

oprogramowania, rozbudowujących posiadany przez Zamawiającego system kopii 

bezpieczeństwa, 

Zadanie nr 2 – Dostawa urządzeń sieciowych oraz oprogramowania tworzącego system 

ochrony poczty elektronicznej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają ww. załączniki Nr 4.1 i 4.2 do SIWZ, 

odpowiednio dla każdej części (zadania). 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

05/10/2017 

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 189-386587 

Sekcja VII: Zmiany 

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania  

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 

 

Numer sekcji: III.1.1 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Punkt 2 

 

Zamiast:  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia należy, na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia  

z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386587-2017:TEXT:PL:HTML


b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

e) 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 albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

— wg załącznika Nr 2C do SIWZ; 

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 

ustawy). 



h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 

Powinno być:  

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1  

i 5 ustawy należy, na wezwanie Zamawiającego, złożyć w wyznaczonym terminie 

oświadczenia i dokumenty: 

a) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji  

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie 

określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

e) 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 albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

— wg załącznika Nr 2C do SIWZ; 

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 

ustawy); 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 

za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

i) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 

ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym 

przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 

Numer sekcji: VI.3 

 

Zamiast:  

8.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia (na wezwanie)w odniesieniu  

do tych podmiotów dokumentów wymienionych rozdz. VI ust. 2 lit. a) – b) SIWZ. 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia (na wezwanie) dokumentów 

wymienionych w rozdz. VI ust. 2 lit. a) – b) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych wykonawca polega na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy. 

 



Powinno być:  

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych Rozdziale VI ust. 2 lit. a) – f) i h) – j) SIWZ. 

9.Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia (na wezwanie) dokumentów 

wymienionych w Rozdz. VI ust. 2 lit. a) – f) i h) – j) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, 

któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,  

na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy. 

VII.2)Inne dodatkowe informacje: 
 


