
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 79015-2016 z dnia 2016-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami (ZSIWZZ), zwanego dalej 

Systemem lub ZSIWZZ wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania, szkoleniem... 

Termin składania ofert: 2016-06-23  

 

Numer ogłoszenia: 79685 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 79015 - 2016 data 10.06.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 22 749 14 00, fax. 22 749 14 01. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2. 

 W ogłoszeniu jest: Brak zapisów. 

 W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, wykonawca powołujący się przy wykazywaniu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów które 

będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt 

III.4.2.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.3. 

 W ogłoszeniu jest: Brak zapisów. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=79015&rok=2016-06-10


zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Brak zapisów. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 

 W ogłoszeniu jest: Przynajmniej 50% zespołu przeznaczonego do realizacji 

przedsięwzięcia powinno być zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyżej wskazanego 

warunku na podstawie deklaracji określonej w załączniku nr 4 do SIWZ (wykaz osób 

którymi wykonawca dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia, kolumna 

informacja o podstawie dysponowania osobami).. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.6) Inne dokumenty: Przynajmniej 50% zespołu 

przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia powinno być zatrudnionych w oparciu o 

umowę o pracę. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców wyżej 

wskazanego warunku na podstawie deklaracji określonej w załączniku nr 4 do SIWZ 

(wykaz osób którymi wykonawca dysponuje w celu wykonania przedmiotu 

zamówienia, kolumna informacja o podstawie dysponowania osobami). Oświadczenie 

Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których 

mowa 24 ust. 1 ustawy oraz w art. 24 ust. 2 i ust. 2a ustawy, o niezaleganiu z 

opłaceniem podatku lub przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub 

rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji 

właściwego organu oraz o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia 

lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. Opis metodyki realizacji projektu wdrożenia sporządzony 

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wypełnione tabele z 

wymaganiami funkcjonalnymi stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ. Załącznik do 

oferty oprócz wersji papierowej powinien być wypełniony w formie elektronicznej w 

formacie xls. i dołączony do oferty na płycie CD lub DVD. Wypełniony opis 

oferowanego oprogramowania sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 8 do SIWZ. Wzór umowy licencyjnej na system.. 

 


