
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: UKE
NO_DOC_EXT: 2019-095020
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: jacek.gola@uke.gov.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
5272367496
ul. Giełdowa 7/9
Warszawa
01-211
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kisiel
Tel.:  +48 225349281
E-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
Faks:  +48 225349341
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uke.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii (SAR) od urządzeń radiowych.
Numer referencyjny: BA.WZP.26.23.2019

II.1.2) Główny kod CPV
38410000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii
(SAR) od urządzeń radiowych, wypromieniowanej przez urządzenia radiowe wykorzystywane w pobliżu ciała,
oraz przeprowadzenie instruktażu. System powinien być zgodny z najnowszymi wydaniami norm: EN 62209-1 i
EN 62209-2, IEEE1528 w zakresie wymagań technicznych oraz metod wykonywania pomiarów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UKE

mailto:zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
www.uke.gov.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-077189
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 106-258138
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/05/2019

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ, oraz dowody określające czy wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są należycie
wykonywane. Dowodami, o którym mowa w zdaniu powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane. 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 należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2). W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego,
dokumenty, o których mowa w pkt III.1.3)1.1) Ogłoszenia składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy
wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
w ramach wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw, wykonał minimum 1 dostawę systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii od urządzeń
radiowych– o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy, 00/100).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy,
podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy umowa została zawarta w
dniu, w którym nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do
przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu
zawarcia danej umowy, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje średnie kursy walut obcych.
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258138-2019:TEXT:PL:HTML
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ, oraz dowody określające czy wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są należycie
wykonywane. Dowodami, o którym mowa w zdaniu powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane. 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 należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2). W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego,
dokumenty, o których mowa w pkt III.1.3)1.1) Ogłoszenia składa dowolny Wykonawca/dowolni Wykonawcy
wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
w ramach wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw, wykonał minimum 1 dostawę systemu lub urządzenia do pomiaru urządzeń radiowych lub badań
kompatybilności elektromagnetycznej – o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (słownie złotych:
trzysta tysięcy, 00/100).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez
Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień zawarcia danej umowy,
podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji, gdy umowa została zawarta w
dniu, w którym nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy Bank Polski, Wykonawca przyjmuje do
przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego z najbliższego dnia, następującego po dniu
zawarcia danej umowy, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje średnie kursy walut obcych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
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Zamiast:
Data: 08/07/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 23/07/2019
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


