
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów, komputerowych i oprogramowania

dla Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii
Nauk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych
Polskiej Akademii Nauk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387899800

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bedrzycha Smetany 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-783

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: public.procurement@imol.institute

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imol.institute

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka, technologia, inżynieria

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00114639/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 16:22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00109041/01

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:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
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Przed zmianą: 
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. 
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż określone dla danej części zamówienia w Rozdziale IV ust. 3 pkt 3.
Dokument potwierdzający, że wykonawca posiada środki finansowe (wyciąg z banku) lub
zdolność kredytową (informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej )
na kwotę nie mniejszą niż: 150 000,00 zł dla części I, 50 000,00 zł dla części V - wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie
dostawy o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż określone odpowiednio dla danej części
zamówienia w Rozdziale IV ust. 3 pkt 4, wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6
do SWZ.
Wykaz co najmniej dwóch dostaw o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż: 150 000,00 zł dla
części I, 30 000,00 zł dla części III, 20 000,00 zł dla części IV, 50 000,00 zł dla części V - wraz z
dowodami potwierdzającymi, że te dostawy zostały zrealizowane lub są realizowane w sposób
należyty.

Uwaga: W przypadku gdy dostawa trwa nadal, dokument potwierdzający należyte wykonywanie
umowy musi być wystawiony po zrealizowaniu umowy na kwotę nie mniejszą niż określone
odpowiednio dla danej części zamówienia w Rozdziale IV ust. 3 pkt 4. Nie można sumować
zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość określoną w Rozdziale IV ust. 3 pkt 4 dla
danej części zamówienia. 

UWAGA 
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia
wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania
warunku udziału. W przypadku wartości usług wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu
oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP
publikowanych na stronie internetowej: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Po zmianie: 
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. 
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że wykonawca
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł.
w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dot. części I;
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- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że wykonawca
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – dot. części V”. 

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 
- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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 lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; 
w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy - zgodnie 
z załącznikiem nr 6 do SWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia) i spełniać wymagania
opisane w Rozdziale IV ust. 3 pkt 4

Uwaga: W przypadku gdy dostawa trwa nadal, dokument potwierdzający należyte wykonywanie
umowy musi być wystawiony po zrealizowaniu umowy na kwotę nie mniejszą niż określone
odpowiednio dla danej części zamówienia w Rozdziale IV ust. 3 pkt 4. Nie można sumować
zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość określoną w Rozdziale IV ust. 3 pkt 4 dla
danej części zamówienia. 

UWAGA 
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia
wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania
warunku udziału. W przypadku wartości usług wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu
oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP
publikowanych na stronie internetowej: 
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

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: 
2021-07-16 10:00

Po zmianie: 
2021-07-20 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-07-16 10:30

Po zmianie: 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114639/01 z dnia 2021-07-14

2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



2021-07-20 10:30

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

Przed zmianą: 
2021-08-06

Po zmianie: 
2021-08-18
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