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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305
Adres pocztowy: ul. Marsa 80
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa Nr 2305
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261895027
Adresy internetowe:
Główny adres: https://grom.wp.mil.pl/pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa anteny SKYRAY wraz z modyfikacją.
Numer referencyjny: ZP-27/2020

II.1.2) Główny kod CPV
32531000 Urządzenia łączności satelitarnej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i integracja anteny satelitarnej VSAT SKY RAY w systemie satelitarnym 
Zamawiającego spełniającej wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

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

02/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: JW2305
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-087079
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-318713
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/07/2020

Sekcja VII: Zmiany

mailto:2305.zamowienia@ron.mil.pl
https://grom.wp.mil.pl/pl/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318713-2020:TEXT:PL:HTML
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium 
przed upływem terminu składania ofert w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 
00/100).
2. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – musi być złożony w oryginale w postaci 
elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) JEDZ – musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (załącznik nr 2 do SIWZ);
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) – musi być złożone oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem;
4) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści 
wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w 
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
5) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z działem III;
6) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 – muszą 
być złożone oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane podpisem elektronicznym lub w 
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
7) kartę katalogową wystawioną przez producenta i przetłumaczoną na język polski (dopuszcza się własne 
tłumaczenie Wykonawcy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przed udzieleniem zmówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
dokumentów:
1) celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowania:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na 
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podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył kopie certyfikatów i 
doświadczenie dla Inżynierów wykonujący wsparcie techniczne:
a) aktualne (wydane nie później niż 2 lata przed terminem składania ofert) certyfikaty potwierdzające odbycie 
szkolenia ND SatCom Skywan serii 7000 i 5G:
• Expert Skywan 7000 Network Designer;
• Expert Skywan 7000 Network Operator;
• Expert Skywan 7000 Station Commissioner;
• Expert Skywan 5G Network Operator;
• Expert Skywan 5G Station Commissioner;
• CCNP – Cisco Certificate Network Profesional;
b) osoba lub osoby (zespół) łącznie lub każda z osobna legitymują się doświadczeniem minimum 3 letnim, w 
zakresie wsparcia technicznego systemów zawierających poniżej wymienione komponenty:
• modemy VSAT SkyWAN 7.X system zarządzania SkyNMS 3.X;
• urządzenia i oprogramowanie sieci LAN/WAN w szczególności: Cisco CSACS, ASA 55xx, ISR G1 i G2 wraz 
funkcjami CME;
• urządzeń VC w tym: Tandberg/Cisco TMS, VCS oraz terminale VC
Powinno być:
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1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium 
przed upływem terminu składania ofert w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 
00/100).
2. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) – musi być złożony w oryginale w postaci 
elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) JEDZ – musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym (załącznik nr 2 do SIWZ);
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy) – musi być złożone oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem;
4) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści 
wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w 
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
5) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z działem III;
6) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 – muszą 
być złożone oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane podpisem elektronicznym lub w 
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
7) kartę katalogową wystawioną przez producenta i przetłumaczoną na język polski (dopuszcza się własne 
tłumaczenie Wykonawcy wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przed udzieleniem zmówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
dokumentów:
1) celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowania:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp 
oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na 
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podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył kopie certyfikatów i 
doświadczenie dla Inżynierów wykonujący wsparcie techniczne:
a) aktualne certyfikaty z zakresu szkolenia ND SatCom Skywan serii 7000 i 5G:
• Expert Skywan 7000 Network Designer;
• Expert Skywan 7000 Network Operator;
• Expert Skywan 7000 Station Commissioner;
• Expert Skywan 5G Network Operator;
• Expert Skywan 5G Station Commissioner;
• CCNP – Cisco Certificate Network Profesional;
b) osoba lub osoby (zespół) łącznie lub każda z osobna legitymują się doświadczeniem minimum 3 letnim, w 
zakresie wsparcia technicznego systemów zawierających poniżej wymienione komponenty:
• modemy VSAT SkyWAN 7.X system zarządzania SkyNMS 3.X;
• urządzenia i oprogramowanie sieci LAN/WAN w szczególności: Cisco CSACS, ASA 55xx, ISR G1 i G2 wraz 
funkcjami CME;
• urządzeń VC w tym: Tandberg/Cisco TMS, VCS oraz terminale VC
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


