Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020019/01 z dnia 2021-03-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do
grupy kapitałowej PAP S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012890438
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: BRACKA 6/8
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 00-502
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: +48 601 318 047
1.4.8.) Numer faksu: 22 509 24 30
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pap.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pap.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Media
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020019/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-19 10:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017254/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące
Przed zmianą:
2021-03-19 Biuletyn Zamówień Publicznych
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21
Po zmianie:
22
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
Przed zmianą:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: a) oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, b) wykaz
wykonanych minimum 3 zamówień - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, których przedmiotem były lub są
usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia,
o wartości usługi równej lub przekraczającej równowartość 900.000,00 zł. netto każda, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
oobiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
warunek zostaniespełniony, gdy wykaz złoży przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. c) dokument lub dokumenty potwierdzające wpis Wykonawcy
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. d) dokument lub dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości minimum 2.000.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, warunek zostaniespełniony, gdy dokument lub dokumenty złoży przynajmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe,
składane przez Wykonawcęmuszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
Po zmianie:
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: a) oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
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konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, b) wykaz
wykonanych minimum 3 zamówień - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, których przedmiotem były lub są
usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia,
o wartości usługi równej lub przekraczającej równowartość 900.000,00 zł. netto każda, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 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 ich należyte
wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
warunek zostaniespełniony, gdy wykaz złoży przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. c) dokument lub dokumenty potwierdzające wpis Wykonawcy
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. d) dokument lub dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca jestubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w
wysokości minimum 2.000.000,00 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, warunek zostanie spełniony, gdy dokument lub dokumenty złoży przynajmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Podmiotowe środki dowodowe,
składane przez Wykonawcęmuszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
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:
2021-03-23 13:00
Po zmianie:
2021-03-30 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-03-23 13:15
Po zmianie:
2021-03-30 13:15
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-04-21
Po zmianie:
2021-04-28
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