
Dz.U./S S133
14/07/2017
272822-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 3

14/07/2017 S133
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272822-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wprowadzania danych
2017/S 133-272822

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 119-240006)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
Warszawa
00-791
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ignatowicz-Gąsowska
E-mail: aignatowicz@grupasienna.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzh.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Digitalizacja ankiet z dochodzeń epidemiologicznych z formularzy dedykowanych dostępnych w formie
papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę.
Numer referencyjny: 1/2017

II.1.2) Główny kod CPV
72312000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje skanowanie raportów z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach chorób
przenoszonych drogą pokarmową z lat 1989- 2013 (ok. 200.000 stron) oraz digitalizację (przeniesienie danych
z postaci papierowej do elektronicznej) formularzy PSSE wchodzących w skład tych raportów (ok. 19 200 sztuk
formularzy).

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

12/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 119-240006

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1
ustawy Pzp.
1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ,dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego
z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek
określonych wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp).
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp),
JEDZ należy złożyć w formie pisemnej.
2) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt VII.2 SIWZ potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy
nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp.
1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ,dotyczący:
a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego
z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek
określonych wart. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp).
b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim
do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp),
JEDZ należy złożyć w formie pisemnej.
2) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt VII.2 SIWZ potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu
spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
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Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pkt 2 ppkt 4)
Zamiast:
4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy);
Powinno być:
4) dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności (o ile dotyczy);

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


