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This notice in TED website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139027-2019:TEXT:EN:HTML

Poland-Gdansk: Software package and information systems
2019/S 060-139027
Corrigendum
Notice for changes or additional information
Supplies
(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 056-128848)
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority/entity
I.1)
Name and addresses
Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
ul. Mikołaja Reja 27
Gdańsk
80-870
Poland
Contact person: Grzegorz Bebłowski
E-mail: kontakt@kdzp.com.pl
NUTS code: PL63
Internet address(es):
Main address: www.ien.gda.pl
Section II: Object
II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)

Title:
Dostawa, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie w siedzibie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk cyfrowego
symulatora czasu rzeczywistego.
Reference number: OGC-11/ZP/D/18

II.1.2)

Main CPV code
48000000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:
Dostawa, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie w siedzibie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk cyfrowego
symulatora czasu rzeczywistego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do
SIWZ (Specyfikacja techniczna). W przypadku, gdy w SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych,
patentów pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy, że jest to uzasadnione
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specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania jakim mają odpowiadać oferty równoważne to wymagania
nie gorsze od parametrów wskazanych w SIWZ.
Section VI: Complementary information
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/03/2019
VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 056-128848

Section VII: Changes
VII.1)
Information to be changed or added
VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Instead of:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę
w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Read:
Dostawa, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie w siedzibie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk cyfrowego
symulatora czasu rzeczywistego:
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstawy
do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu zakupowego IEN-GDA wypełniony
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej „JEDZ” przy czym należy go złożyć w formie
elektronicznej wraz z Ofertą, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór JEDZ
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Rekomendujemy, aby JEDZ przygotowany był w narzędziu dostępnym na
stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd (dalej: „narzędzie ESPD”). W celu
wypełnienia JEDZ należy zapisać na dysku wzór dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, a następnie,
po wybraniu opcji „Jestem wykonawcą” zaimportować wzór i wypełnić zgodnie z instrukcjami w narzędziu
ESPD. Po sporządzeniu JEDZ dokument powinien być zapisany w formacie „pdf” i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego JEDZ dotyczy.
2. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
każdy z nich zobowiązany jest do złożenia dokumentu JEDZ niezależnie.
1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
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którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
Ustawy tj.
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ.
Section number: III.1.2
Instead of:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstawy
do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu zakupowego IEN-GDA Wypełniony
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej „JEDZ” przy czym należy go złożyć w formie
elektronicznej wraz z Ofertą, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór JEDZ
stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Rekomendujemy, aby JEDZ przygotowany był w narzędziu dostępnym na
stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd (dalej: „narzędzie ESPD”). W celu
wypełnienia JEDZ należy zapisać na dysku wzór dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, a następnie,
po wybraniu opcji „Jestem wykonawcą” zaimportować wzór i wypełnić zgodnie z instrukcjami w narzędziu
ESPD. Po sporządzeniu JEDZ dokument powinien być zapisany w formacie „pdf” i podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego JEDZ dotyczy.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust.
1 Ustawy wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy tj.
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 4 do SIWZ;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie niezależnie każdy z nich składa dokument JEDZ.
Read:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Section number: III.1.3
Instead of:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – że, wykonali co
najmniej 10 dostaw i instalacji cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego o podobnej lub bardziej złożonej
funkcjonalności do zamawianego urządzenia u klientów przemysłowych lub przedsiębiorców energetycznych
wraz z podaniem: wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i instalacje zostały wykonane.
Przy czym wartość każdej dostawy nie powinna być niższa niż 1 000 000 PLN netto. Jako cyfrowy symulator
czasu rzeczywistego o podobnej lub bardziej złożonej funkcjonalności, Zamawiający rozumie urządzenie
zdefiniowane w Załączniku 1 do SIWZ (rozdz. A), które z mocą obliczeniową nie mniejszą niż określoną w
rozdziale C pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ jest zdolne do: symulacji modelu systemu elektroenergetycznego
opisanego w Załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej oraz symulacji w układzie hardware-in-the-loop
Konfiguracji testowej nr 1, 2 i 3 opisanych w Załączniku nr 2 do specyfikacji technicznej. Wykonawca na
potwierdzenie warunku załącza wykaz dostaw - według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ - wykonanych lub
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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Urządzenia z wykazu
dostaw j winny być oparte na takich samych modułach procesorowych i modułach wejść i wyjść lub modułach
będących w rodzinie rozwojowej, tzn. że nowsze moduły są następcami poprzednio produkowanych, a modele
symulacyjne przygotowane i uruchamiane na modułach poprzedniej generacji mogą być uruchamiane na
modułach następnej generacji, przy czym, może być konieczna konwersja modelu (narzędziem dostarczonym
przez Dostawcę).
Read:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Dostawa, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie w siedzibie Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk cyfrowego
symulatora czasu rzeczywistego:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – że, wykonali co
najmniej 10 dostaw i instalacji cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego o podobnej lub bardziej złożonej
funkcjonalności do zamawianego urządzenia u klientów przemysłowych lub przedsiębiorców energetycznych
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wraz z podaniem: wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i instalacje zostały wykonane.
Przy czym wartość każdej dostawy nie powinna być niższa niż 1 000 000 PLN netto. Jako cyfrowy symulator
czasu rzeczywistego o podobnej lub bardziej złożonej funkcjonalności, Zamawiający rozumie urządzenie
zdefiniowane w Załączniku 1 do SIWZ (rozdz. A), które z mocą obliczeniową nie mniejszą niż określoną w
rozdziale C pkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ jest zdolne do: symulacji modelu systemu elektroenergetycznego
opisanego w Załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej oraz symulacji w układzie hardware-in-the-loop
Konfiguracji testowej nr 1, 2 i 3 opisanych w Załączniku nr 2 do specyfikacji technicznej. Wykonawca na
potwierdzenie warunku załącza wykaz dostaw - według wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ - wykonanych lub
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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający załącza
uzasadnienie wymogów dotyczących referencji.
Do tego jest załącznik Uzasadnienie wymogów do spełnienia warunku referencji oraz wykaz referencji
VII.2)

Other additional information:
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