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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315441-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2022/S 112-315441
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 109-307285)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Badań Medycznych
Krajowy numer identyfikacyjny: 382836515
Adres pocztowy: Stanisława Moniuszki 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-014
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gorzoch
E-mail: zamowienia.publiczne@abm.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://abm.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.abm.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK
Numer referencyjny: ABM-ZP-10/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie i wsparcie powdrożeniowe Systemu
Teleinformatycznego PSBK składającego się z Portalu PSBK oraz Systemu eCRF ABM, zgodnie z warunkami
określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej „OPZ” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ),
Wstępnym Harmonogramem (Załącznik nr 2b do SWZ) oraz Informacjami o serwerach wybranych do instalacji
Systemu (Załącznik nr 2c do SWZ), złożonymi przez Wykonawcę wraz z Formularzem ofertowym.
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2022

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 109-307285
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. W celu oceny zrozumienia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i planowanego sposobu jego realizacji
Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z Formularzem ofertowym: 1) Formularza cenowego (Załącznik
nr 2a do SWZ). 2) Formularza Wstępnego Harmonogramu (Załącznik nr 2b do SWZ) w oparciu o który
wykonawca będzie planował realizację przedmiotu zamówienia. Treści zawarte w ww. Formularzu Wstępnego
Harmonogramu muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 12 OPZ. Brak złożenia Formularza
Wstępnego Harmonogramu wraz z Formularzem ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3)Informacji
o serwerach wybranych do instalacji Systemu (Załącznik nr 2c do SWZ) zawierającej dane w zakresie: typu,
modelu, producenta, deklaracji, że dostarczony zostanie sprzęt fabrycznie nowy, roku produkcji, nazwy
handlowej CPU, nazwy handlowej producenta oraz prędkości taktowania procesora w GHz, oświadczenia
potwierdzającego, że oferowane urządzenia będą objęte pakietem gwarancyjnym producenta w trybie NBD.
Brak złożenia Informacji o serwerach wybranych do instalacji Systemu wraz z Formularzem ofertowym będzie
skutkowało odrzuceniem oferty. 2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przewiduje, że działając
w trybie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 2 ustawy Pzp (Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia), zgodnie z pkt 11.1 SWZ. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
niepodlegający wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust.
1 pkt 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zmienione rozporządzeniem Rady (UE)
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.)
Powinno być:
1. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził wstępne
konsultacje rynkowe. Informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem https://abm.gov.pl/ oraz https://
bip.abm.gov.pl/ w zakładce "Wstępne konsultacje rynkowe". 2. W celu oceny zrozumienia przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę i planowanego sposobu jego realizacji Zamawiający wymaga przedstawienia
wraz z Formularzem ofertowym: 1) Formularza cenowego (Załącznik nr 2a do SWZ). 2) Formularza Wstępnego
Harmonogramu (Załącznik nr 2b do SWZ) w oparciu o który wykonawca będzie planował realizację przedmiotu
zamówienia. Treści zawarte w ww. Formularzu Wstępnego Harmonogramu muszą być zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt 12 OPZ. Brak złożenia Formularza Wstępnego Harmonogramu wraz z Formularzem ofertowym
będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3) Informacji o serwerach wybranych do instalacji Systemu (Załącznik
nr 2c do SWZ) zawierającej dane w zakresie: typu, modelu, producenta, deklaracji, że dostarczony zostanie
sprzęt fabrycznie nowy, roku produkcji, nazwy handlowej CPU, nazwy handlowej producenta oraz prędkości
taktowania procesora w GHz, oświadczenia potwierdzającego, że oferowane urządzenia będą objęte pakietem
gwarancyjnym producenta w trybie NBD. Brak złożenia Informacji o serwerach wybranych do instalacji Systemu

13/06/2022
S112
https://ted.europa.eu/TED

2/3

Dz.U./S S112
13/06/2022
315441-2022-PL

3/3

wraz z Formularzem ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający, przewiduje, że działając w trybie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny
ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w
zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest
obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 2
ustawy Pzp (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), zgodnie z pkt 11.1 SWZ. 4. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(zmienione rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.)
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

13/06/2022
S112
https://ted.europa.eu/TED

3/3

