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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 55

Miejscowość:  Sopot Kod pocztowy:  81-712 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk

Tel.: +48 587311707

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Maśnicka

E-mail:  mmasnicka@iopan.gda.pl Faks:  +48 585512130

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo-badawczego s/y „Oceania”

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

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (lekkiego) dla statku naukowo -
badawczego s/y „Oceania” przez okres 24 miesięcy.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 pakiety:
a) Pakiet I - przewidywana wielkość zamówienia 360 T oleju napędowego; miejsce dostawy: port Gdańsk,
nabrzeże zbożowe, ul. Starowiślna 1;
b) Pakiet II - przewidywana wielkość zamówienia 100 T oleju napędowego; miejsce dostawy: w drodze na
Spitsbergen oraz w portach Spitsbergenu (Norwegia).
3. Olej napędowy musi odpowiadać normie ISO 8217: 2010 (E), z zawartością siarkowodoru w fazie ciekłej nie
przekraczającej 0,5 mg/kg oraz zawartością siarki poniżej 0,1 %. Jakość dostarczanego paliwa powinna być
każdorazowo potwierdzona atestem/certyfikatem.
4. Forma dostawy – za pomocą autocysterny z własnym urządzeniem podającym olej do zbiorników statku lub
za pomocą bunkierki (opcjonalnie).
5. Odbiór oleju następować będzie na burcie statku przez St. Mechanika lub osobę upoważnioną.
6. Jednorazowa dostawa w przypadku Pakietu I obejmować będzie od 20 do 40 ton oleju napędowego. W
przypadku Pakietu II Zamawiający przewiduje 2-3 dostawy.
7. Zamawiający (Armator) każdorazowo uzgadniać będzie z dostawcą termin dostawy i ilość oleju napędowego
na co najmniej 2 dni przed terminem dostawy w przypadku dostawy krajowej lub na co najmniej 7 dni przed
terminem dostawy w przypadku dostawy zagranicznej. Uzgodnienie dostawy następować będzie telefonicznie,
za potwierdzeniem faksem lub e-mailem (zgodnie z życzeniem dostawcy).
8. Armator posiada dokument AKC-PR – potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Celnym w
zakresie podatku akcyzowego. Paliwo żeglugowe będące przedmiotem niniejszego postępowania jest objęte
zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.
9. W związku z klasyfikacją statku naukowo-badawczego „Oceania” w grupie PKWiU 30.11.33.0 „Statki
badawcze, morskie” dostawy paliwa na statek posiadają zerową stawkę VAT.
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia
podstawowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości paliwa, jednak nie więcej niż o 20%
ilości stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia
względem Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 09134100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
IO/ZP/6/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_IOPAN
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-034653   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 054-089797  z dnia:  18/03/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/03/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
są sukcesywne dostawy oleju
napędowego (lekkiego) dla statku
naukowo -badawczego s/y „Oceania”
przez okres 24 miesięcy.
2. Zamawiający podzielił przedmiot
zamówienia na 2 pakiety:
a) Pakiet I - przewidywana
wielkość zamówienia 360 T oleju
napędowego; miejsce dostawy: port
Gdańsk, nabrzeże zbożowe, ul.
Starowiślna 1;
b) Pakiet II - przewidywana
wielkość zamówienia 100 T oleju
napędowego; miejsce dostawy:
w drodze na Spitsbergen oraz w
portach Spitsbergenu (Norwegia).
3. Olej napędowy musi odpowiadać
normie ISO 8217: 2010 (E), z
zawartością siarkowodoru w fazie
ciekłej nie przekraczającej 0,5 mg/
kg oraz zawartością siarki poniżej
0,1 %. Jakość dostarczanego
paliwa powinna być każdorazowo
potwierdzona atestem/certyfikatem.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
są sukcesywne dostawy oleju
napędowego (lekkiego) dla statku
naukowo -badawczego s/y „Oceania”
przez okres 24 miesięcy.
2. Zamawiający podzielił przedmiot
zamówienia na 2 pakiety:
a) Pakiet I - przewidywana
wielkość zamówienia 360 T oleju
napędowego; miejsce dostawy: port
Gdańsk, nabrzeże zbożowe, ul.
Starowiślna 1;
b) Pakiet II - przewidywana
wielkość zamówienia 100 T oleju
napędowego; miejsce dostawy:
w drodze na Spitsbergen oraz w
portach Spitsbergenu (Norwegia).
3. Olej napędowy musi odpowiadać
normie ISO 8217: 2010 (E), z
zawartością siarkowodoru w fazie
ciekłej nie przekraczającej 0,5 mg/
kg oraz zawartością siarki poniżej
0,1 %. Jakość dostarczanego
paliwa powinna być każdorazowo
potwierdzona atestem/certyfikatem.
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4. Forma dostawy – za pomocą
autocysterny z własnym
urządzeniem podającym olej do
zbiorników statku lub za pomocą
bunkierki (opcjonalnie).
5. Odbiór oleju następować będzie
na burcie statku przez St. Mechanika
lub osobę upoważnioną.
6. Jednorazowa dostawa w
przypadku Pakietu I obejmować
będzie od 20 do 40 ton oleju
napędowego. W przypadku Pakietu
II Zamawiający przewiduje 2-3
dostawy rocznie.
7. Zamawiający (Armator)
każdorazowo uzgadniać będzie z
dostawcą termin dostawy i ilość
oleju napędowego na co najmniej
2 dni przed terminem dostawy w
przypadku dostawy krajowej lub na
co najmniej 7 dni przed terminem
dostawy w przypadku dostawy
zagranicznej. Uzgodnienie dostawy
następować będzie telefonicznie, za
potwierdzeniem faksem lub e-mailem
(zgodnie z życzeniem dostawcy).
8. Armator posiada dokument
AKC-PR – potwierdzenie
zgłoszenia rejestracyjnego w
Urzędzie Celnym w zakresie
podatku akcyzowego. Paliwo
żeglugowe będące przedmiotem
niniejszego postępowania jest objęte
zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.
9. W związku z klasyfikacją statku
naukowo-badawczego „Oceania”
w grupie PKWiU 30.11.33.0 „Statki
badawcze, morskie” dostawy paliwa
na statek posiadają zerową stawkę
VAT.
10. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień
uzupełniających do wysokości 20%
wartości zamówienia podstawowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zamówienia mniejszej ilości
paliwa, jednak nie więcej niż o
20% ilości stanowiącej przedmiot
zamówienia. Wykonawcy nie
będą przysługiwać z tego tytułu
żadne roszczenia względem
Zamawiającego.

4. Forma dostawy – za pomocą
autocysterny z własnym
urządzeniem podającym olej do
zbiorników statku lub za pomocą
bunkierki (opcjonalnie).
5. Odbiór oleju następować będzie
na burcie statku przez St. Mechanika
lub osobę upoważnioną.
6. Jednorazowa dostawa w
przypadku Pakietu I obejmować
będzie od 20 do 40 ton oleju
napędowego. W przypadku Pakietu
II Zamawiający przewiduje 2-3
dostawy rocznie.
7. Zamawiający (Armator)
każdorazowo uzgadniać będzie z
dostawcą termin dostawy i ilość
oleju napędowego na co najmniej
2 dni przed terminem dostawy w
przypadku dostawy krajowej lub na
co najmniej 7 dni przed terminem
dostawy w przypadku dostawy
zagranicznej. Uzgodnienie dostawy
następować będzie telefonicznie, za
potwierdzeniem faksem lub e-mailem
(zgodnie z życzeniem dostawcy).
8. Armator posiada dokument
AKC-PR – potwierdzenie
zgłoszenia rejestracyjnego w
Urzędzie Celnym w zakresie
podatku akcyzowego. Paliwo
żeglugowe będące przedmiotem
niniejszego postępowania jest objęte
zwolnieniem z akcyzy przy dostawie.
9. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień
uzupełniających do wysokości 20%
wartości zamówienia podstawowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zamówienia mniejszej ilości
paliwa, jednak nie więcej niż o
20% ilości stanowiącej przedmiot
zamówienia. Wykonawcy nie
będą przysługiwać z tego tytułu
żadne roszczenia względem
Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

I. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy
- oświadczenie ofertowe –

Powinno być:

I. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy
- oświadczenie ofertowe –
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przygotowane zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ,
2. Wypełniony formularz ofertowo-
cenowy zgodnie z wzorem
stanowiącym odpowiednio Załącznik
nr 2.1 do SIWZ - dla Pakietu
I lub/i wypełniony formularz
ofertowo-cenowy zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr2.2. do
SIWZ - dla Pakietu II,
3. Dokumenty i oświadczenia –
wymienione w punkcie IV,VI i VII
SIWZ,
4. Dowód wniesienia wadium dla
Pakietu I lub/i Pakietu II,
5. Pełnomocnictwo dla osoby,
która nie składa osobiście oferty
w swoim imieniu lub której prawo
do reprezentacji nie wynika z
dokumentów określonych w punkcie
VI.1.2. Pełnomocnictwo musi być
złożone w formie oryginału lub
poświadczonej notarialnie kopii,
sporządzonego przez notariusza
odpisu lub wyciągu z dokumentu;
wraz z dokumentem (oryginał
lub poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę
kopia) uzasadniającym uprawnienie
mocodawcy do reprezentowania
Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie
wynika z dokumentów określonych
w Rozdziale VI punkt 1.2. SIWZ.
Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności do
wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony.
6. Dokument pełnomocnictwa
pełnomocnika występującego w
imieniu podmiotów ubiegających się
o wspólne wykonanie zamówienia w
przypadku składania oferty wspólnej;
pełnomocnictwo musi być złożone w
formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie kopii, sporządzonego
przez notariusza odpisu lub wyciągu
z dokumentu. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie określać
czynności do wykonania których
pełnomocnik jest upoważniony.
II. Wymagania dotyczące oferty –
opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta i załączniki do niej winny
być złożone w formie pisemnej i
napisane w języku polskim w sposób
trwały np. na maszynie do pisania

przygotowane zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ,
2. Wypełniony formularz ofertowo-
cenowy zgodnie z wzorem
stanowiącym odpowiednio Załącznik
nr 2.1 do SIWZ - dla Pakietu
I lub/i wypełniony formularz
ofertowo-cenowy zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2.2. do
SIWZ - dla Pakietu II,
3. Dokumenty i oświadczenia –
wymienione w punkcie IV,VI i VII
SIWZ,
4. Dowód wniesienia wadium dla
Pakietu I lub/i Pakietu II,
5. Pełnomocnictwo dla osoby,
która nie składa osobiście oferty
w swoim imieniu lub której prawo
do reprezentacji nie wynika z
dokumentów określonych w punkcie
VI.1.2. Pełnomocnictwo musi być
złożone w formie oryginału lub
poświadczonej notarialnie kopii,
sporządzonego przez notariusza
odpisu lub wyciągu z dokumentu;
wraz z dokumentem (oryginał
lub poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę
kopia) uzasadniającym uprawnienie
mocodawcy do reprezentowania
Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie
wynika z dokumentów określonych
w Rozdziale VI punkt 1.2. SIWZ.
Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności do
wykonania których pełnomocnik jest
upoważniony.
6. Dokument pełnomocnictwa
pełnomocnika występującego w
imieniu podmiotów ubiegających się
o wspólne wykonanie zamówienia w
przypadku składania oferty wspólnej;
pełnomocnictwo musi być złożone w
formie oryginału lub poświadczonej
notarialnie kopii, sporządzonego
przez notariusza odpisu lub wyciągu
z dokumentu. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie określać
czynności do wykonania których
pełnomocnik jest upoważniony.
II. Wymagania dotyczące oferty –
opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta i załączniki do niej winny
być złożone w formie pisemnej i
napisane w języku polskim w sposób
trwały np. na maszynie do pisania
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lub komputerze. Zamawiający
dopuszcza ręczne, czytelne
wypełnianie formularzy ofertowych
(według załączników określonych w
SIWZ).
2. Wszystkie dokumenty i
oświadczenia sporządzone w
językach obcych należy składać
przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego lub
złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający nie wyraża zgody
na składanie ofert w postaci
elektronicznej.
4. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów
przewidziany jest wzór – załącznik
do SIWZ, dokumenty te sporządza
się według tych wzorów.
5. Wszystkie wzory - załączniki
określone w SIWZ należy
wypełnić bez dokonywania w nich
jakichkolwiek zmian, ściśle według
warunków i postanowień zawartych
w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie
dotyczą Wykonawcy należy wpisać
„nie dotyczy”.
6. Każda strona oferty powinna
być opatrzona kolejnym numerem
i podpisana przez Wykonawcę lub
osobę przez niego upoważnioną.
7. Ewentualne poprawki w tekście
oferty muszą być parafowane i
datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
8. Wymagane dokumenty należy
złożyć w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzających za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnioną do podpisania
oferty z dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów,
udostępniających swoje zasoby,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie
koszty związane z przygotowaniem
oferty.

lub komputerze. Zamawiający
dopuszcza ręczne, czytelne
wypełnianie formularzy ofertowych
(według załączników określonych w
SIWZ).
2. Wszystkie dokumenty i
oświadczenia sporządzone w
językach obcych należy składać
przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego lub
złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający nie wyraża zgody
na składanie ofert w postaci
elektronicznej.
4. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów
przewidziany jest wzór – załącznik
do SIWZ, dokumenty te sporządza
się według tych wzorów.
5. Wszystkie wzory - załączniki
określone w SIWZ należy
wypełnić bez dokonywania w nich
jakichkolwiek zmian, ściśle według
warunków i postanowień zawartych
w SIWZ. W przypadku, gdy dane nie
dotyczą Wykonawcy należy wpisać
„nie dotyczy”.
6. Każda strona oferty powinna
być opatrzona kolejnym numerem
i podpisana przez Wykonawcę lub
osobę przez niego upoważnioną.
7. Ewentualne poprawki w tekście
oferty muszą być parafowane i
datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
8. Wymagane dokumenty należy
złożyć w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzających za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub osobę (osoby)
uprawnioną do podpisania
oferty z dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów,
udostępniających swoje zasoby,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie
koszty związane z przygotowaniem
oferty.
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10. Oferta winna być trwale
zabezpieczona uniemożliwiając
zmianę jej zawartości.
11. Złożone w ramach oferty
materiały i dokumenty nie podlegają
zwrotowi.
12. Ofertę wraz z wymaganymi
załącznikami należy umieścić w
zamkniętej kopercie opatrzonej
danymi Wykonawcy oraz opisem
tematu, którego przetarg dotyczy:
„Oferta przetargowa na sukcesywne
dostawy oleju napędowego
(lekkiego)
dla statku naukowo-badawczego s/y
„Oceania”
nr postępowania: IO/ZP/6/2014,
nie otwierać przed 24.4.14 r. godz.
10.00”
13. W przypadku braku tej
informacji Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np.
omyłkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia
lub jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.
14. Oferty przedstawione przez dwa
lub więcej podmiotów występujących
wspólnie (np. konsorcjum, spółka
cywilna), będą musiały spełniać
następujące wymagania:
a) w przypadku złożenia oferty
wspólnej formularze ofertowe winny
być podpisane w imieniu wszystkich
podmiotów składających ofertę
wspólną.
b) w przypadku złożenia oferty
wspólnej, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
c) oferta będzie podpisana w
taki sposób, by wiązała prawnie
wszystkich partnerów.
d) każdy Wykonawca przedłoży tylko
jedną ofertę, sam lub jako partner
w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej
niż jednej ofercie spowoduje, że
wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.

10. Oferta winna być trwale
zabezpieczona uniemożliwiając
zmianę jej zawartości.
11. Złożone w ramach oferty
materiały i dokumenty nie podlegają
zwrotowi.
12. Ofertę wraz z wymaganymi
załącznikami należy umieścić w
zamkniętej kopercie opatrzonej
danymi Wykonawcy oraz opisem
tematu, którego przetarg dotyczy:
„Oferta przetargowa na sukcesywne
dostawy oleju napędowego
(lekkiego)
dla statku naukowo-badawczego s/y
„Oceania”
nr postępowania: IO/ZP/6/2014,
nie otwierać przed 05.05.14 r. godz.
10.00”
13. W przypadku braku tej
informacji Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku, np.
omyłkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia
lub jej nie otwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert.
14. Oferty przedstawione przez dwa
lub więcej podmiotów występujących
wspólnie (np. konsorcjum, spółka
cywilna), będą musiały spełniać
następujące wymagania:
a) w przypadku złożenia oferty
wspólnej formularze ofertowe winny
być podpisane w imieniu wszystkich
podmiotów składających ofertę
wspólną.
b) w przypadku złożenia oferty
wspólnej, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
c) oferta będzie podpisana w
taki sposób, by wiązała prawnie
wszystkich partnerów.
d) każdy Wykonawca przedłoży tylko
jedną ofertę, sam lub jako partner
w konsorcjum. Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej
niż jednej ofercie spowoduje, że
wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
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e) każdy z wykonawców tworzących
konsorcjum oddzielnie musi
wykazać, iż nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
f) w odniesieniu do wymagań
wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Prawo zamówień publicznych
i pozostałych wymagań określonych
w SIWZ oferty składane przez
konsorcjum zostaną ocenione pod
kątem łącznego spełnienia wymagań
zamawiającego przez występujących
wspólnie wykonawców na podstawie
złożonych przez nich dokumentów.
15. Stwierdzenie przez
Zamawiającego podania informacji
nieprawdziwych, istotnych dla
prowadzonego postępowania,
powoduje wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu.
16. W ofercie należy wskazać część
zamówienia, której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
17. Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawcy, w
rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
powinny zostać wyraźnie oznaczone
zastrzeżeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, że stanowią one
informacje jawne.
III. Zakazane są istotne zmiany
postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, z wyjątkiem zmian,
których wystąpienie Zamawiający
przewiduje, tj. w zakresie terminu
realizacji umowy, przedmiotu umowy,
wynagrodzenia, sposobu i warunków
płatności lub komparycji umowy i
których konieczność wprowadzenia
wynikać będzie z następujących
okoliczności:
a) służyć to będzie podniesieniu
standardu przedmiotu zamówienia
lub zmiany te będą korzystne
dla Zamawiającego, i nie będzie
to wykraczało poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego
w SIWZ ani nie zwiększy
wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zmiany dotyczące terminu
wykonania przedmiotu zamówienia,

e) każdy z wykonawców tworzących
konsorcjum oddzielnie musi
wykazać, iż nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych
f) w odniesieniu do wymagań
wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Prawo zamówień publicznych
i pozostałych wymagań określonych
w SIWZ oferty składane przez
konsorcjum zostaną ocenione pod
kątem łącznego spełnienia wymagań
zamawiającego przez występujących
wspólnie wykonawców na podstawie
złożonych przez nich dokumentów.
15. Stwierdzenie przez
Zamawiającego podania informacji
nieprawdziwych, istotnych dla
prowadzonego postępowania,
powoduje wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu.
16. W ofercie należy wskazać część
zamówienia, której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom.
17. Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawcy, w
rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
powinny zostać wyraźnie oznaczone
zastrzeżeniem Wykonawcy, pod
rygorem uznania, że stanowią one
informacje jawne.
III. Zakazane są istotne zmiany
postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, z wyjątkiem zmian,
których wystąpienie Zamawiający
przewiduje, tj. w zakresie terminu
realizacji umowy, przedmiotu umowy,
wynagrodzenia, sposobu i warunków
płatności lub komparycji umowy i
których konieczność wprowadzenia
wynikać będzie z następujących
okoliczności:
a) służyć to będzie podniesieniu
standardu przedmiotu zamówienia
lub zmiany te będą korzystne
dla Zamawiającego, i nie będzie
to wykraczało poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego
w SIWZ ani nie zwiększy
wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zmiany dotyczące terminu
wykonania przedmiotu zamówienia,
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zakresu przedmiotu zamówienia
oraz wynagrodzenia oraz
sposobu i warunków płatności
– w przypadku, gdy wystąpi
możliwość wykonania przedmiotu
zamówienia w sposób inny od
przewidzianego w SIWZ, a zarazem
korzystny dla Zamawiającego i
nie będzie to wykraczało poza
określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ ani nie zwiększy
wynagrodzenia Wykonawcy;
c) zmiana dotycząca przedmiotu
zamówienia, jego zakresu,
wynagrodzenia Wykonawcy, jego
rozliczenia oraz obowiązków
Wykonawcy i warunków gwarancji
– w przypadku wystąpienia
okoliczności nie przewidzianych
w chwili zawarcia umowy, a
skutkujących koniecznością
ograniczenia przez Zamawiającego
zakresu przedmiotu zamówienia;
d) zmiany dotyczące terminu
wykonania zamówienia – w
przypadku, w którym nie ma
możliwości dotrzymania przez
Wykonawcę terminu wykonania
przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy;
e) zmiana dotycząca terminu
wykonania przedmiotu zamówienia
– w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, np.
wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi
lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;
f) zmiany dotyczące terminu
wykonania przedmiotu zamówienia
– w przypadku konieczności
prowadzenia działań przez
osoby trzecie uniemożliwiające
wykonywanie przedmiotu
zamówienia, które to działania nie są
spowodowane przyczynami leżącymi
po stronie Wykonawcy;
g) zmiany dotyczące określenia
podmiotu lub osoby wykonującej w
imieniu Zamawiającego czynności
faktyczne i prawne związane
z wykonywaniem umowy – w
przypadku wystąpienia potrzeby

zakresu przedmiotu zamówienia
oraz wynagrodzenia oraz
sposobu i warunków płatności
– w przypadku, gdy wystąpi
możliwość wykonania przedmiotu
zamówienia w sposób inny od
przewidzianego w SIWZ, a zarazem
korzystny dla Zamawiającego i
nie będzie to wykraczało poza
określenie przedmiotu zamówienia
zawartego w SIWZ ani nie zwiększy
wynagrodzenia Wykonawcy;
c) zmiana dotycząca przedmiotu
zamówienia, jego zakresu,
wynagrodzenia Wykonawcy, jego
rozliczenia oraz obowiązków
Wykonawcy i warunków gwarancji
– w przypadku wystąpienia
okoliczności nie przewidzianych
w chwili zawarcia umowy, a
skutkujących koniecznością
ograniczenia przez Zamawiającego
zakresu przedmiotu zamówienia;
d) zmiany dotyczące terminu
wykonania zamówienia – w
przypadku, w którym nie ma
możliwości dotrzymania przez
Wykonawcę terminu wykonania
przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy;
e) zmiana dotycząca terminu
wykonania przedmiotu zamówienia
– w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, np.
wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć z pewnością,
w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi
lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;
f) zmiany dotyczące terminu
wykonania przedmiotu zamówienia
– w przypadku konieczności
prowadzenia działań przez
osoby trzecie uniemożliwiające
wykonywanie przedmiotu
zamówienia, które to działania nie są
spowodowane przyczynami leżącymi
po stronie Wykonawcy;
g) zmiany dotyczące określenia
podmiotu lub osoby wykonującej w
imieniu Zamawiającego czynności
faktyczne i prawne związane
z wykonywaniem umowy – w
przypadku wystąpienia potrzeby
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dokonania zmiany takiego podmiotu
lub osoby;
h) urzędowej zmiany, w okresie
trwania umowy, wysokości
wskaźnika podatku VAT (także
obniżka);
i) zmiany umowy są konieczne w
związku ze zmianą odpowiednich
przepisów prawa,
j) zmiany umowy są konieczne
na skutek działania organów
administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji
albo innych aktów władczych
lub nadzorczych, związanych z
realizacją przedmiotu umowy.

dokonania zmiany takiego podmiotu
lub osoby;
h) konieczności zastosowania innej
stawki podatku VAT;
i) zmiany umowy są konieczne w
związku ze zmianą odpowiednich
przepisów prawa,
j) zmiany umowy są konieczne
na skutek działania organów
administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji
albo innych aktów władczych
lub nadzorczych, związanych z
realizacją przedmiotu umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
24/04/2014   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2014   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
24/04/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
05/05/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-049064
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