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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Stawki 2
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-940

Punkt kontaktowy: Janowski Poręcki Dąbrowska
Ignatjew sp.j., Al. Jerozolimskie 55 lok. 8, 00-697
Warszawa

Państwo: Polska (PL)

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: Tomasz Świerk
E-mail: wydruki@jpdi.pl

Faks: _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.jpdi.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.”.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usługi w Lokalizacjach
na Urządzeniach dostarczonych i udostępnionych Zamawiającemu, przy wykorzystaniu dostarczonego
przez Wykonawcę i Wdrożonego Systemu, dostarczonych przez Wykonawcę Materiałów Eksploatacyjnych
oraz innych elementów niezbędnych do świadczenia Usługi przez Wykonawcę i korzystania z niej przez
Zamawiającego, a także odbiór od Zamawiającego zużytych Materiałów Eksploatacyjnych, materiałów
zamiennych i Urządzeń.
W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zapewni w szczególności:
1) wdrożenie Usługi i świadczenie Usługi na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (Opis przedmiotu zamówienia, dalej jako „OPZ”), zwanej dalej „SIWZ”, Załączniku
nr 9 do SIWZ (Wzór Umowy), w tym możliwość wydruku, kopiowania, skanowania oraz faksowania wraz z
dostarczeniem i udostępnieniem Urządzeń oraz dostawą narzędzi informatycznych (Systemu) pozwalających
na korzystanie i rozliczanie Usługi,
2) instalację fizyczną Infrastruktury Drukującej we wszystkich wskazanych przez Zamawiającego Lokalizacjach,
3) dostawę, wdrożenie i uruchomienie przez Wykonawcę u Zamawiającego Systemu wraz z jego aktualizacjami
i udzielenie Zamawiającemu odpowiednich Licencji lub przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich
uprawniających Zamawiającego i jego pracowników do korzystania z Systemu,
4) dostawę do każdej Lokalizacji Materiałów Eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru i rolek etykiet
samoprzylepnych) przez cały okres świadczenia Usługi wraz z odbiorem z każdej Lokalizacji zużytych
Materiałów Eksploatacyjnych,
5) utrzymanie jakości i poziomu Usługi przy zachowaniu parametrów określonych w OPZ, Umowie oraz
poziomu SLA przez cały okres świadczenia Usługi,
6) usługi utrzymania i zarządzania Usługą, w tym Monitoring Usługi, przez cały okres świadczenia Usługi,
7) prawa, w tym Licencje, potrzebne do korzystania z Usługi,
8) wykonanie i dostarczenie Projektu Technicznego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do
Projektu Technicznego na Zamawiającego,
9) wykonanie i dostarczenie Dokumentacji w ilości określonej w OPZ, a w przypadku braku jej doprecyzowania
co najmniej w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz – oryginał w formie pisemnej,
a drugi egzemplarz – kopię oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością jej odczytu w
programie Adobe Reader (pliki zapisane w formacie PDF), w języku polskim, wraz z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych do Dokumentacji na Zamawiającego, a w przypadku instrukcji udzielenia Licencji,
10) udostępnienie Zamawiającemu Aplikacji Wsparcia (system obsługi zgłoszeń Help Desk) wraz z udzieleniem
Zamawiającemu odpowiednich Licencji lub przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich uprawniających
Zamawiającego i jego pracowników do korzystania z Aplikacji Wsparcia w zakresie umożliwiającym
nieskrępowane korzystanie z niej w celu korzystania z Usługi, zapewnienie Wsparcia Technicznego,
11) przedstawiania miesięcznych Raportów z realizacji Usługi za Okres Rozliczeniowy, zawierających w
szczególności łączny wolumen wykonanych wydruków oraz wolumen wydruków z podziałem na Lokalizacje,
typy Urządzeń lub typ wydruku (A3, A4, składanka, rolki itp.) w danym Okresie Rozliczeniowym, zgłoszone
Awarie,
12) zapewnienie instruktażu (szkoleń) w zakresie korzystania z Usługi, w tym przeszkolenie Administratorów
oraz Liderów po stronie Zamawiającego w zakresie korzystania z Usługi, Infrastruktury Drukującej, Systemu, a
Liderów dodatkowo w zakresie wymiany Materiałów Eksploatacyjnych,
13) deinstalację Usługi poprzez deinstalację Infrastruktury Drukującej oraz fizyczne usunięcie jej elementów z
każdej z Lokalizacji.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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Główny przedmiot

Słownik główny
79800000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
PI01/123/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ECAS_nswierto
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-099813 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 144-266940 z dnia: 29/07/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
24/07/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Uwaga:
Sekcja VI.3)
1) Termin realizacji zamówienia,
o którym mowa w Sekcji II.3)
ogłoszenia:
Umowa zostanie zawarta na okres
63 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy albo do wyczerpania
Wartości Umowy i wykonania przez
Wykonawcę Etapu III Deinstalacja
Usługi, jeżeli nastąpi to przed
upływem terminu 63miesięcy.
Zamówienie realizowane będzie w
trzech etapach:
ETAP I Wdrożenie – od dnia
zawarcia przez Strony Umowy do
dnia odbioru Wdrożenia Protokołem
Odbioru Końcowego Wdrożenia
Usługi, nie dłużej niż 12 miesięcy od
dnia zawarcia przez Strony Umowy,
ETAP II Okres Świadczenia Usługi
– od dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego Wdrożenia
Usługi do dnia upływu ostatniego
dnia 60-ego miesiąca trwania
Umowy albo, jeżeli nastąpi to

Powinno być:
Uwaga:
1) Termin realizacji zamówienia,
o którym mowa w Sekcji II.3)
ogłoszenia:
Umowa zostanie zawarta na okres
63 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy albo do wyczerpania
Wartości Umowy i wykonania przez
Wykonawcę Etapu III Deinstalacja
Usługi, jeżeli nastąpi to przed
upływem terminu 63miesięcy.
Zamówienie realizowane będzie w
trzech etapach:
ETAP I Wdrożenie – od dnia
zawarcia przez Strony Umowy do
dnia odbioru Wdrożenia Protokołem
Odbioru Końcowego Wdrożenia
Usługi, nie dłużej niż 12 miesięcy od
dnia zawarcia przez Strony Umowy,
ETAP II Okres Świadczenia Usługi
– od dnia podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego Wdrożenia
Usługi do dnia upływu ostatniego
dnia 60-ego miesiąca trwania
Umowy albo, jeżeli nastąpi to
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wcześniej, do dnia wyczerpania
wcześniej, do dnia wyczerpania
Wartości Umowy,
Wartości Umowy,
ETAP III Deinstalacja Usługi – do
ETAP III Deinstalacja Usługi – do
3 miesięcy od dnia zakończenia
3 miesięcy od dnia zakończenia
Okresu Świadczenia Usługi.
Okresu Świadczenia Usługi.
2) Zamawiający informuje, iż przed 2) Zamawiający informuje, iż przed
wszczęciem przedmiotowego
wszczęciem przedmiotowego
postępowania przeprowadził dialog postępowania przeprowadził dialog
techniczny w oparciu o treść art. 31a techniczny w oparciu o treść art. 31a
– art. 31c ustawy.
– art. 31c ustawy.
Uwaga ważne:
Uwaga ważne:
1. W przypadku, gdy Wykonawca dla 1. W przypadku, gdy Wykonawca dla
potwierdzenia spełniania warunków potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu załączy
udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty
dokumenty zawierające kwoty
wyrażone w walutach innych niż
wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy złoty polski, Zamawiający przeliczy
je na złoty polski. Do przeliczenia
je na złoty polski. Do przeliczenia
zostanie zastosowany średni
zostanie zastosowany średni
kurs walut NBP obowiązujący w
kurs walut NBP obowiązujący w
dniu opublikowania niniejszego
dniu opublikowania niniejszego
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Unii Europejskiej.
W przypadku braku publikacji kursów W przypadku braku publikacji kursów
walut NBP obowiązujących w dniu, o walut NBP obowiązujących w dniu, o
którym mowa powyżej, zastosowanie którym mowa powyżej, zastosowanie
mają kursy ostatnio ogłoszone, przed mają kursy ostatnio ogłoszone, przed
ww. dniem zgodnie z treścią § 8
ww. dniem zgodnie z treścią § 8
pkt 5 Uchwały Nr 51/2002Zarządu pkt 5 Uchwały Nr 51/2002Zarządu
Narodowego Banku Polskiego
Narodowego Banku Polskiego
z 23.9.2002 w sprawie sposobu
z 23.9.2002 w sprawie sposobu
wyliczania i ogłaszania bieżących
wyliczania i ogłaszania bieżących
kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz.
kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz.
NBP z 2013 r. poz. 18).
NBP z 2013 r. poz. 18).
2. Ocena spełniania warunków,
2. Ocena spełniania warunków,
wymaganych od Wykonawców
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana według formuły zostanie dokonana według formuły
„0-1”, tj.„spełnia”- „nie spełnia”
„0-1”, tj.„spełnia”- „nie spełnia”
na podstawie dokumentów i
na podstawie dokumentów i
oświadczeń dołączonych do oferty. oświadczeń dołączonych do oferty.
Z treści załączonych dokumentów
Z treści załączonych dokumentów
musi jednoznacznie wynikać, iż
musi jednoznacznie wynikać, iż
wymagane warunki Wykonawca
wymagane warunki Wykonawca
spełnia.
spełnia.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 2a
3. Zgodnie z art. 24 ust. 2a
ustawy, Zamawiający wykluczy
ustawy, Zamawiający wykluczy
z postępowania o udzielenie
z postępowania o udzielenie
przedmiotowego zamówienia
przedmiotowego zamówienia
wykonawcę, który w okresie 3 lat
wykonawcę, który w okresie 3 lat
przed wszczęciem niniejszego
przed wszczęciem niniejszego
postępowania, w sposób zawiniony postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki
poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy
zawodowe, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa działania lub rażącego niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający
zamówienie, co Zamawiający
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jest w stanie wykazać za pomocą
jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych. dowolnych środków dowodowych.
Zamawiający nie wykluczy z
Zamawiający nie wykluczy z
postępowania o udzielenie
postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który
zamówienia wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłościo
zawodowych w przyszłości oraz
raz naprawił szkody powstałe w
naprawił szkody powstałe w
wyniku naruszenia obowiązków
wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub zobowiązał się do zawodowych lub zobowiązał się do
ich naprawienia.
ich naprawienia.
4. Jeżeli umocowanie do podpisania 4. Jeżeli umocowanie do podpisania
oferty nie wynika z dokumentów
oferty nie wynika z dokumentów
określonych w Sekcji III.2.1)
określonych w Sekcji III.2.1)
pkt 1)niniejszego ogłoszenia,
pkt 1) niniejszego ogłoszenia,
do oferty należy dołączyć
do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo. Treść
stosowne pełnomocnictwo. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie pełnomocnictwa musi jednoznacznie
określać czynności, co do
określać czynności, co do
wykonywania, których pełnomocnik wykonywania, których pełnomocnik
jest upoważniony. Uznaje się, że
jest upoważniony. Uznaje się, że
pełnomocnictwo do podpisania
pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje umocowanie do
oferty obejmuje umocowanie do
poświadczania za zgodność z
poświadczania za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów
oryginałem kopii dokumentów
Wykonawcy dołączonych do oferty. Wykonawcy dołączonych do oferty.
7. Dokumenty wymagane
7. Dokumenty wymagane
postanowieniami Sekcji III.2.1),
postanowieniami Sekcji III.2.1),
Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3)
Sekcji III.2.2) i Sekcji III.2.3)
niniejszego ogłoszenia(z
niniejszego ogłoszenia(z
wyłączeniem pełnomocnictw,
wyłączeniem pełnomocnictw,
dokumentu, o którym mowa w Sekcji dokumentu, o którym mowa w Sekcji
III.2.1) pkt 3) niniejszego ogłoszenia, III.2.1) pkt 3) niniejszego ogłoszenia,
pisemnego zobowiązania do
pisemnego zobowiązania do
udostępnienia zasobów, o którym
udostępnienia zasobów, o którym
mowa w ust. 11 poniżej oraz listy
mowa w ust. 11 poniżej oraz listy
podmiotów należących do tej
podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w ust. 29 poniżej) muszą
mowa w ust. 29 poniżej) muszą
być złożone w formie oryginału lub być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców
8. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca
zasobach których Wykonawca
polega na zasadach określonych
polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących
dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty. przez Wykonawcę lub te podmioty.
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9. Pełnomocnictwo, oświadczenie, 9. Pełnomocnictwo, oświadczenie,
o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt o którym mowa w Sekcji III.2.1) pkt
3) niniejszego ogłoszenia, pisemne 3) niniejszego ogłoszenia, pisemne
zobowiązania do udostępnienia
zobowiązania do udostępnienia
zasobów, o którym mowa w ust.
zasobów, o którym mowa w ust.
11 poniżej oraz listy podmiotów
11 poniżej oraz listy podmiotów
należących do tej samej grupy
należących do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 28 kapitałowej, o której mowa w ust. 29
poniżej muszą być przedstawione
poniżej muszą być przedstawione
w formie oryginału, poświadczonej w formie oryginału, poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem notarialnie za zgodność z oryginałem
kopii, sporządzonego przez
kopii, sporządzonego przez
notariusza odpisu lub wyciągu
notariusza odpisu lub wyciągu
z dokumentu lub w formie kopii
z dokumentu lub w formie kopii
poświadczonej za zgodność z
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez mocodawcę.
oryginałem przez mocodawcę.
10. Wszystkie dokumenty i
10. Wszystkie dokumenty i
oświadczenia przedstawione w
oświadczenia przedstawione w
języku obcym muszą być złożone
języku obcym muszą być złożone
wraz z tłumaczeniami na język
wraz z tłumaczeniami na język
polski.
polski.
11. Wykonawca może polegać na
11. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, osobach
wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia zdolnych do wykonania zamówienia
oraz zdolnościach finansowych
oraz zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca nimi stosunków. Jeżeli Wykonawca
dla wykazania spełniania warunków dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega
na zasobach innych podmiotów
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2bustawy, zobowiązany
26 ust. 2bustawy, zobowiązany
jest wykazać Zamawiającemu,
jest wykazać Zamawiającemu,
że będzie dysponował zasobami
że będzie dysponował zasobami
tych podmiotów w stopniu
tych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia a także,
wykonania zamówienia a także,
że stosunek łączący go z tymi
że stosunek łączący go z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów. W tym
dostęp do ich zasobów. W tym
celu Zamawiający wymaga
celu Zamawiający wymaga
w szczególności; pisemnego
w szczególności; pisemnego
zobowiązania tych podmiotów
zobowiązania tych podmiotów
do oddania Wykonawcy do
do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonywania zamówienia. potrzeby wykonywania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany
Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż ww.
wykazać Zamawiającemu, iż ww.
zobowiązanie zostało podpisane
zobowiązanie zostało podpisane
przez osobę lub osoby uprawnione przez osobę lub osoby uprawnione
do reprezentacji podmiotu.
do reprezentacji podmiotu.
Niezależnie od powyższego,
Niezależnie od powyższego,
Zamawiający zastrzega, iż w
Zamawiający zastrzega, iż w
celu oceny, czy Wykonawca
celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami
będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu
innych podmiotów w stopniu
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niezbędnym dla należytego
niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę czy stosunek łączący Wykonawcę
z innymi podmiotami gwarantuje
z innymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów rzeczywisty dostęp do ich zasobów
wymaga:
wymaga:
a) określenia zakresu dostępnych
a) określenia zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego
Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
podmiotu,
b) wskazania sposobu wykorzystania b) wskazania sposobu wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez
zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu
Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
zamówienia,
c) określenia charakteru stosunku, c) określenia charakteru stosunku,
jaki będzie łączył Wykonawcę z
jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
innym podmiotem,
d) podania zakresu i okresu udziału d) podania zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
zamówienia.
12. Zaleca się składanie
12. Zaleca się składanie
ofert (wraz z wymaganymi
ofert (wraz z wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami) na dokumentami i oświadczeniami) na
formularzach przygotowanych przez formularzach przygotowanych przez
Zamawiającego.
Zamawiającego.
13. W przypadku, gdyby oferta
13. W przypadku, gdyby oferta
zawierały informacje stanowiące
zawierała informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w
tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
winien w sposób nie budzący
winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które
wątpliwości zastrzec, które
spośród informacji zawartych
spośród informacji zawartych
w ofercie stanowią tajemnicę
w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Strony zawierające przedsiębiorstwa. Strony zawierające
powyższe informacje winny być
powyższe informacje winny być
wydzielone oraz ze sobą połączone wydzielone oraz ze sobą połączone
z zachowaniem ciągłości numeracji z zachowaniem ciągłości numeracji
stron oferty i/lub pliku dokumentów stron oferty i/lub pliku dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Wykonawca złożonych wraz z ofertą. Wykonawca
jest jednocześnie zobowiązany
jest jednocześnie zobowiązany
do wykazania, iż zastrzeżone
do wykazania, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę
informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Niewykazanie
przedsiębiorstwa. Niewykazanie
nie później niż w terminie składania nie później niż w terminie składania
ofert, że zastrzeżone informacje
ofert, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
będzie skutkowało uznaniem przez będzie skutkowało uznaniem przez
Zamawiającego, że Wykonawca
Zamawiającego, że Wykonawca
nie wykazał w ww. terminie, iż
nie wykazał w ww. terminie, iż
zastrzeżone informacje stanowią
zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w
tajemnicę przedsiębiorstwa w
konsekwencji czego Zamawiający
konsekwencji czego Zamawiający
odtajni wskazane informacje bez
odtajni wskazane informacje bez
wzywania do dalszych wyjaśnień.
wzywania do dalszych wyjaśnień.
14. Wszystkie strony oferty
14. Wszystkie strony oferty
zawierające jakąkolwiek treść winny zawierające jakąkolwiek treść winny
być parafowane lub podpisane
być parafowane lub podpisane
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przez Wykonawcę. Wszelkie
przez Wykonawcę. Wszelkie
zmiany w treści oferty (poprawki,
zmiany w treści oferty (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny
przekreślenia, dopiski) powinny
być parafowane lub podpisane
być parafowane lub podpisane
przez Wykonawcę – w przeciwnym przez Wykonawcę – w przeciwnym
wypadku nie będą uwzględniane.
wypadku nie będą uwzględniane.
Oferta powinna zawierać spis treści. Oferta powinna zawierać spis treści.
15. Oferta winna być sporządzona, 15. Oferta winna być sporządzona,
pod rygorem nieważności, w formie pod rygorem nieważności, w formie
pisemnej, w języku polskim, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie
zapewniającej pełną czytelność
zapewniającej pełną czytelność
jej treści (np. w postaci wydruku
jej treści (np. w postaci wydruku
komputerowego).
komputerowego).
16. Ofertę należy złożyć w oryginale 16. Ofertę należy złożyć w oryginale
oraz w wersji elektronicznej, tj.
oraz w wersji elektronicznej, tj.
w formie zeskanowanej oferty w
w formie zeskanowanej oferty w
formacie nieedytowalnego pliku
formacie nieedytowalnego pliku
PDF na płycie CD lub DVD. W
PDF na płycie CD lub DVD. W
przypadku rozbieżności pomiędzy
przypadku rozbieżności pomiędzy
ofertą złożoną w formie pisemnej, a ofertą złożoną w formie pisemnej, a
w formie elektronicznej, wiążący jest w formie elektronicznej, wiążący jest
egzemplarz w formie pisemnej.
egzemplarz w formie pisemnej.
17. Ofertę wraz z pozostałymi
17. Ofertę wraz z pozostałymi
dokumentami należy złożyć w:
dokumentami należy złożyć w:
Janowski Poręcki Dąbrowska
Janowski Poręcki Dąbrowska
Ignatjew sp.j.
Ignatjew sp.j.
Al. Jerozolimskie 55 lok. 8
Al. Jerozolimskie 55 lok. 8
00-697 Warszawa
00-697 Warszawa
18. Ofertę wraz z pozostałymi
18. Ofertę wraz z pozostałymi
dokumentami należy opakować w
dokumentami należy opakować w
następujący sposób:
następujący sposób:
Koperta zewnętrzna nie może
Koperta zewnętrzna nie może
nosić żadnych cech wskazujących nosić żadnych cech wskazujących
na składającego ofertę. Może
na składającego ofertę. Może
znajdować się na niej jedynie adres znajdować się na niej jedynie adres
Pełnomocnika Zamawiającego:
Pełnomocnika Zamawiającego:
Janowski Poręcki Dąbrowska
Janowski Poręcki Dąbrowska
Ignatjew sp.j.
Ignatjew sp.j.
Al. Jerozolimskie 55 lok. 8
Al. Jerozolimskie 55 lok. 8
00-697 Warszawa
00-697 Warszawa
oraz opis:
oraz opis:
Oferta na
Oferta na
„Zakup kompleksowej usługi
„Zakup kompleksowej usługi
wydruku dla wybranych lokalizacji
wydruku dla wybranych lokalizacji
Poczty Polskiej S.A.”
Poczty Polskiej S.A.”
(Znak postępowania: PI01/123/2015) (Znak postępowania: PI01/123/2015)
Nie otwierać przed dniem: 3.9.2015, Nie otwierać przed dniem:
godz. 12:15
10.9.2015, godz. 12:15
Koperta wewnętrzna powinna być
Koperta wewnętrzna powinna być
oznaczona nazwą (firmą) i adresem oznaczona nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy tak, aby ofertę złożoną Wykonawcy tak, aby ofertę złożoną
po terminie można było odesłać
po terminie można było odesłać
Wykonawcy bez otwierania.
Wykonawcy bez otwierania.
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19. W przypadku załączenia
19. W przypadku załączenia
do oferty innych materiałów niż
do oferty innych materiałów niż
wymagane przez Zamawiającego
wymagane przez Zamawiającego
(np. materiałów reklamowych,
(np. materiałów reklamowych,
informacyjnych) pożądane jest, aby informacyjnych) pożądane jest, aby
stanowiły one odrębną część nie
stanowiły one odrębną część nie
złączoną z ofertą w sposób trwały, z złączoną z ofertą w sposób trwały, z
napisem „dokumenty uzupełniające”. napisem „dokumenty uzupełniające”.
20. Przed upływem terminu
20. Przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca
składania ofert Wykonawca
może zmienić lub wycofać ofertę.
może zmienić lub wycofać ofertę.
Informację o zmianie lub wycofaniu Informację o zmianie lub wycofaniu
oferty Wykonawca winien doręczyć oferty Wykonawca winien doręczyć
Zamawiającemu na piśmie przed
Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert.
upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty
Oświadczenie o wycofaniu oferty
lub wprowadzeniu zmian winno
lub wprowadzeniu zmian winno
być opakowane tak jak oferta, a
być opakowane tak jak oferta, a
opakowanie winno być dodatkowo opakowanie winno być dodatkowo
oznaczone odpowiednio wyrazem: oznaczone odpowiednio wyrazem:
„WYCOFANIE” lub „ZMIANA”
„WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
21. Wykonawca ponosi wszelkie
21. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty
złożeniem oferty.
22. W przedmiotowym postępowaniu 22. W przedmiotowym postępowaniu
oświadczenia, wnioski,
oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawca
Zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie.
przekazują pisemnie.
23. Zamawiający w celu
23. Zamawiający w celu
usprawnienia porozumiewania
usprawnienia porozumiewania
się dopuszcza aby oświadczenia,
się dopuszcza aby oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz
wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i
informacje Zamawiający i
Wykonawca przekazywali drogą
Wykonawca przekazywali drogą
elektroniczną pod warunkiem, że ich elektroniczną pod warunkiem, że ich
treść zostanie dostarczona przed
treść zostanie dostarczona przed
upływem terminu do adresata.
upływem terminu do adresata.
24. Jeżeli Zamawiający lub
24. Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują
Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski,
oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną, każda ze stron drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej niezwłocznie
na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
potwierdza fakt ich otrzymania.
25. Oświadczenia, wnioski,
25. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje
zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy
Zamawiający i Wykonawcy
przekazują:
przekazują:
1) pisemnie, na poniższy adres:
1) pisemnie, na poniższy adres:
Janowski Poręcki Dąbrowska
Janowski Poręcki Dąbrowska
Ignatjew sp.j.
Ignatjew sp.j.
Al. Jerozolimskie 55 lok. 8
Al. Jerozolimskie 55 lok. 8
00-697 Warszawa
00-697 Warszawa
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z dopiskiem: „Zakup kompleksowej z dopiskiem: „Zakup kompleksowej
usługi wydruku dla wybranych
usługi wydruku dla wybranych
lokalizacji Poczty Polskiej S.A. (Znak lokalizacji Poczty Polskiej S.A. (Znak
postępowania: PI01/123/2015)”.
postępowania: PI01/123/2015)”.
2) drogą elektroniczną na adres:
2) drogą elektroniczną na adres:
wydruki@jpdi.pl
wydruki@jpdi.pl
26. Wszelkie normy, aprobaty,
26. Wszelkie normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy
specyfikacje techniczne i systemy
odniesienia, znaki towarowe lub
odniesienia, znaki towarowe lub
nazwy handlowe zawarte w treści
nazwy handlowe zawarte w treści
ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ
ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ
i załączników do SIWZ podano
i załączników do SIWZ podano
jedynie w celu ułatwienia określenia jedynie w celu ułatwienia określenia
ich parametrów technicznych.
ich parametrów technicznych.
Dopuszcza się stosowanie
Dopuszcza się stosowanie
produktów równoważnych
produktów równoważnych
odpowiadających parametrom
odpowiadających parametrom
technicznym zawartym w treści
technicznym zawartym w treści
SIWZ i załączników do SIWZ.
SIWZ i załączników do SIWZ.
27. W przypadku zaoferowania
27. W przypadku zaoferowania
produktów równoważnych
produktów równoważnych
Wykonawca musi wykazać, że
Wykonawca musi wykazać, że
oferowane przez niego produkty
oferowane przez niego produkty
równoważne spełniają wymagania równoważne spełniają wymagania
Zamawiającego.
Zamawiającego.
28. Równoważność oznacza
28. Równoważność oznacza
możliwość uzyskania rezultatu
możliwość uzyskania rezultatu
założonego przez Zamawiającego i założonego przez Zamawiającego i
sprecyzowanego w załącznikach do sprecyzowanego w załącznikach do
SIWZ za pomocą innych rozwiązań SIWZ za pomocą innych rozwiązań
technicznych.
technicznych.
29. Wykonawca wraz z ofertą składa 29. Wykonawca wraz z ofertą składa
listę podmiotów należących do tej
listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której
samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy
[w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy [w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy
z 16.2.2007 o ochronie konkurencji z 16.2.2007 o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 184)], albo informację o tym, że poz. 184)], albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej. W nie należy do grupy kapitałowej. W
przypadku Wykonawców wspólnie przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia powyższy obowiązek
zamówienia powyższy obowiązek
dotyczy każdego z Wykonawców.
dotyczy każdego z Wykonawców.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
03/09/2015 Godzina: 12:00
Sekcja IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/09/2015 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.7)

Powinno być:
10/09/2015 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
03/09/2015 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-113851
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