
OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE 
O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE  

Uwaga: JeŜeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym 
ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne moŜe okazać się przedłuŜenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na 
zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia. 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ ĄCA 

I.1) NAZWA , ADRESY I  PUNKTY  KONTAKTOWE  

I.2) RODZAJ  ZAMAWIAJ ĄCEGO 

  
 
 
  
 

 

UNIA EUROPEJSKA 
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg   Faks: (352) 29 29 42 670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu           Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu  
  

Oficjalna nazwa: 
Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk  
Adres pocztowy: 
ul.Powstańców Warszawy 55  
Miejscowość: 
Sopot  

Kod pocztowy: 
81 712  

Kraj: 
PL  

Punkt kontaktowy:  
Sekretariat  
Osoba do kontaktów: Marcin Wichorowski 

Tel.: 
(48-58) 551 72 81  

E-mail: 
wichor@iopan.gda.pl  
  

Faks: 
(48-58) 551 21 30  

Adresy internetowe  (jeŜeli dotyczy) 
Ogólny adres instytucji zamawiającej  (URL): 
www.iopan.gda.pl  
Adres profilu nabywcy (URL): 
  

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) X

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE - zamówienia sektorowe) [] 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OPIS 

  

  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) RODZAJ  PROCEDURY 
  

 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
Opracowanie i wdroŜenie zintegrowanego systemu danych oceanograficznych 

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdroŜenie zintegrowanego systemu danych oceanograficznych 

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 

  Słownik główny Słownik uzupełniający (jeŜeli dotyczy) 

Główny przedmiot 48.00.00.00-8 [][][][]-[]  [][][][]-[]    
Dodatkowe 
przedmioty 72.22.00.00-3 [][][][]-[]  [][][][]-[]    

72.24.00.00-9 [][][][]-[]  [][][][]-[]    
72.26.00.00-5 [][][][]-[]  [][][][]-[]    
32.41.30.00-1 [][][][]-[]  [][][][]-[]    

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 

Otwarta  X 

Ograniczona []  

Ograniczona przyspieszona []  

Negocjacyjna []  

Negocjacyjna przyspieszona []  

Dialog konkurencyjny []  
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IV.2) I NFORMACJE  ADMINISTRACYJNE  

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 

 

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiającą/podmiot zamawiający (podano w 
pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) 

IOPAN/ZSPDO/2009 

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeŜeli są znane) 

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP []  
OJS eSender X 

Login:   iopan 

Dane referencyjne ogłoszenia:   2009-000248   (rok i numer dokumentu) 

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeŜeli dotyczy) 

Numer ogłoszenia w Dz.U.:2009/S106-153417  z dnia  05/06/2009  (dd/mm/rrrr) 

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:27/05/2009(dd/mm/rrrr) 

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) 

Procedury niepełnej []  Sprostowania []  Informacji dodatkowych X 

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIE LENIA ZAMÓWIENIA  (o ile ma 
zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.  []  

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. []  

Zamówienia nie udzielono. []  

Zamówienie moŜe być przedmiotem ponownej publikacji. []  
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VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA  (o ile dotyczy; naleŜy określić miejsce, w którym tekst lub 
daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogoszenia)  

VI.3.1) Zmiana 
oryginalnej 
informacji podanej 
przez instytucję 
zamawiającą  

X Publikacja w witrynie TED 
niezgodna z oryginalną 
informacj ą, przekazaną przez 
instytucję zamawiającą 

  

[]  Oba przypadki []  

VI.3.2) W 
ogłoszeniu 
pierwotnym  

X W odpowiedniej dokumentacji 
przetargowej(więcej informacji w 
odpowiedniej dokumentacji 
przetargowej) 

[]  W obu przypadkach(więcej 
informacjiw odpowiedniej 
dokumentacji przetargowej) 

[]  

VI.3.3) Tekst, który naleŜy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeŜeli dotyczy) 

Miejsce, w którym 
znajduje się zmieniany 
tekst: 

Zamiast: Powinno być: 

III.2.1 posiada umiejętność 
zarządzania projektami, w 
ramach których opracowywano 
systemy informatyczne, tj. 
wskazana osoba zarządzała, w 
ciągu ostatnich 3 lat, jako 
kierownik projektu, co 
najmniej 3 projektami 
obejmującymi swym zakresem 
opracowanie zintegrowanych 
systemów informatycznych o 
wartości przekraczającej 10 
mln zł 

Ekspert ds. zarządzania 
projektem kierownik zespołu 
spełniający następujące 
wymagania: posiada minimum 
10 lat doświadczenia związanego 
z zarządzaniem projektami, oraz  

 posiada umiejętność 
zarządzania projektami, w 
ramach których opracowywano 
systemy informatyczne, tj. 
wskazana osoba zarządzała, w 
ciągu ostatnich 3 lat, jako 
kierownik projektu, co najmniej 
3 projektami obejmującymi 
swym zakresem opracowanie 
zintegrowanych systemów 
informatycznych o wartości 
przekraczającej 10 mln zł 
łącznie, oraz 

 posiada umiejętność stosowania 
metodyki zarządzania projektami 
PRINCE 2 lub PMP tj. posiada 
aktualny certyfikat PRINCE2 
Practitioner lub PMP; certyfikat, 
musi pochodzić wyłącznie od 
jednostki posiadającej 
akredytację do wydawania 
certyfikatów PRINCE2 lub PMP. 

VI.3.4) Daty, które naleŜy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeŜeli dotyczy) 

Miejsce, w którym 
znajdują się 
zmieniane daty: 

Zamiast: Powinno być: 

IV.3.4 08/07/2009(dd/mm/rrrr)  

09:30(godzina)  

22/07/2009(dd/mm/rrrr)  

09:30(godzina)  

IV.3.8 08/07/2009(dd/mm/rrrr)  

10:00(godzina)  

22/07/2009(dd/mm/rrrr)  

10:00(godzina)  
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------------------- (Wykorzystać sekcję VI formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------- 

  

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które naleŜy poprawić (jeŜeli dotyczy) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (jeŜeli dotyczy):__________ 

Oficjalna nazwa: 
  
Adres pocztowy: 
  
Miejscowość: 
  

Kod pocztowy: 
  

Kraj: 
  

Punkt kontaktowy:  
  
Osoba do kontaktów:  

Tel.: 
  

E-mail: 
  
  

Faks: 
  

Adresy internetowe  (jeŜeli dotyczy) 
Ogólny adres instytucji zamawiającej  (URL): 
  
Adres profilu nabywcy (URL): 
  

VI.3.6) Tekst, który naleŜy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeŜeli dotyczy) 

Miejsce, w którym naleŜy 
dodać tekst: 

Tekst do dodania: 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

VI. 4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeŜeli dotyczy) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 30/06/2009(dd/mm/rrrr) 
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