
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz dostawą kart SIM w

ramach abonamentu oraz dostawą aparatów telefonicznych na rzecz Agencji Badań
Medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382836515

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 1A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://abm.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00184841/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, określone poniżej
przez Zamawiającego, a dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne
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uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, tzn. jest wpisany do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Wykonawca przedstawi zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.2.1.
SWZ.

2. zdolności technicznej lub zawodowej w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie, tj.
Wykonawca, który należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usługi
telefonii komórkowej w zakresie określonym dla tych usług w Opisie Przedmiotu Zamówienia, z
których każda usługa trwała co najmniej 12 miesięcy oraz była świadczona dla klienta
kluczowego o charakterze instytucjonalnym lub biznesowym, o wartości każdej usługi nie
mniejszej niż 130 000,00 zł brutto.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, określone poniżej
przez Zamawiającego, a dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne
uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, tzn. jest wpisany do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Wykonawca przedstawi zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.2.1.
SWZ.

2. zdolności technicznej lub zawodowej w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie, tj.
Wykonawca, który należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 usługi
telefonii komórkowej, z których każda usługa trwała co najmniej 12 miesięcy oraz była
świadczona dla klienta kluczowego o charakterze instytucjonalnym lub biznesowym, o wartości
każdej usługi nie mniejszej niż 130 000,00 zł brutto.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-09-27 09:00

Po zmianie: 
2021-09-29 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-09-27 12:00
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Po zmianie: 
2021-09-29 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-10-26

Po zmianie: 
2021-10-28
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