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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
Warszawa
00-925
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
Tel.:  +48 226083600
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Faks:  +48 226083189
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne
dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach POPC działanie 2.1.
Numer referencyjny: 11/ST/POPC/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
72224000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne
dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” obejmuje:
1) Usługi asysty eksperckiej, stanowiące przedmiot zamówienia, świadczone będą przez Wykonawcę
pełniącego rolę tzw. Inżyniera Projektu.
2) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu wykonane będą w ramach odrębnych wniosków.
3) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu będą świadczone na terytorium Polski, przede wszystkim w
siedzibie wykonawcy lub Zamawiającego lub w miejscu, które w ocenie Zamawiającego będzie najbardziej
odpowiednie ze względu na charakter usługi.
4) Zamawiający określił, że maksymalna liczba Godzin roboczych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia
nie przekroczy 7.630 godzin.

mailto:m.brzychcy@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GUS
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-157196
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-462371
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/10/2018

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: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne
dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach POPC działanie 2.1.
Numer referencyjny: 11/ST/POPC/PN/2018
Powinno być:
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne
Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” w ramach POPC działanie 2.1.
Numer referencyjny: 11/ST/POPC/PN/2018
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne
dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa (PDS)” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” obejmuje:
1) Usługi asysty eksperckiej, stanowiące przedmiot zamówienia, świadczone będą przez Wykonawcę
pełniącego rolę tzw. Inżyniera Projektu.
2) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu wykonane będą w ramach odrębnych wniosków.
3) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu będą świadczone na terytorium Polski, przede wszystkim w
siedzibie wykonawcy lub Zamawiającego lub w miejscu, które w ocenie Zamawiającego będzie najbardziej
odpowiednie ze względu na charakter usługi.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462371-2018:TEXT:PL:HTML
https://epuap.gov.pl/
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4) Zamawiający określił, że maksymalna liczba Godzin roboczych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia
nie przekroczy 7 630 godzin.
Powinno być:
Świadczenie usług asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Przestrzenne
Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
(POPC) – działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” obejmuje:
1) Usługi asysty eksperckiej, stanowiące przedmiot zamówienia, świadczone będą przez Wykonawcę
pełniącego rolę tzw. Inżyniera Projektu.
2) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu wykonane będą w ramach odrębnych wniosków.
3) Usługi asysty eksperckiej Inżyniera Projektu będą świadczone na terytorium Polski, przede wszystkim w
siedzibie wykonawcy lub Zamawiającego lub w miejscu, które w ocenie Zamawiającego będzie najbardziej
odpowiednie ze względu na charakter usługi.
4) Zamawiający określił, że maksymalna liczba Godzin roboczych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia
nie przekroczy 7 630 godzin.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 6
Powinno być:
Okres w miesiącach: 29
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
2. Klauzula środowiskowa została określona w pkt 3.4 SIWZ. Klauzula społeczna została określona w pkt
3.5SIWZ oraz w formie kryterium społecznego, o którym mowa w pkt 14.1 ppkt 3) SIWZ.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego (pkt. 1.10 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt
1.11SIWZ.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem oświadczenia w
postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego sposób złożenia u Zamawiającego
określony został w pkt. 2.16.4) SIWZ.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
3) 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,
4) odpisu 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,
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5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
7) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia,określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.9 i 9.10 SIWZ).
7. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8. Wadium:– 25 000,00 PLN.
9. ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.
Powinno być:
1. Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
2. Klauzula środowiskowa została określona w pkt 3.4 SIWZ. Klauzula społeczna została określona w pkt
3.5SIWZ oraz w formie kryterium społecznego, o którym mowa w pkt 14.1 ppkt 3) SIWZ.
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego (pkt. 1.17 SIWZ). Zasady zachowania poufności danych i informacji zostały określone w pkt
1.18SIWZ.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
3) 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,
4) odpisu 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,
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
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6) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
7) dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia,określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Dokumenty podmiotów zagranicznych, wspólnych (pkt 9.8 i 9.9 SIWZ).
7. Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
8. Wadium:– 25 000,00 PLN.
9. ZNWU: 10 % wartości umowy z VAT.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


