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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 LOTNICTWA Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-256 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Komisja ds. Zamówień Publicznych,
Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256
Warszawa

Tel.: +48 228460011-253

Osoba do kontaktów:  Piotr Nowogrodzki

E-mail:  piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl Faks:  +48 228466567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://ilot.edu.pl

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:
dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego. Przedmiot zamówienia
obejmuje:
1) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Enterprise Solver
lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1
roku
2) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Enterprise
PrePost lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na
okres 1 roku
3) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS HPC Pack lub
oprogramowania równoważnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48460000  
Dodatkowe przedmioty 72611000  
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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)
10/ZZ/AZLZ/2017

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ebora
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-025959   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 040-073692  z dnia:  25/02/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/02/2017  (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:
VI.3

Zamiast:

Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia -
Część nr I – do 5 dni roboczych od
daty podpisania umowy
Część nr II – Usługa wsparcia
technicznego będąca przedmiotem
zamówienia będzie świadczona
przez okres:
a) ANSYS Academic Research
Mechnical and CFD (5 tasks) (szt.
2): od 15 grudnia 2017 do 14 grudnia
2018
b) ANSYS Academic Research HPC
(szt. 55): od 15 czerwca 2017 do 14
czerwca 2018
c) ANSYS Academic Associate CFD
(5 tasks) (szt. 1): od 1 lipca 2017 do
30 czerwca 2018
d) ANSYS Academic Associate
HPC (szt. 11): od 1 lipca 2017 do 30

Powinno być:

Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia -
Część nr I – do 5 dni roboczych od
daty podpisania umowy
Część nr II – Usługa wsparcia
technicznego będąca przedmiotem
zamówienia będzie świadczona
przez okres:
a) ANSYS Academic Research
Mechnical and CFD (5 tasks) (szt.
2): od 15 grudnia 2017 do 14 grudnia
2018
b) ANSYS Academic Research HPC
(szt. 55): od 1 lipca 2017 do
30 czerwca 2018
c) ANSYS Academic Associate CFD
(5 tasks) (szt. 1): od 1 lipca 2017 do
30 czerwca 2018
d) ANSYS Academic Associate
HPC (szt. 11): od 1 lipca 2017 do 30
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czerwca 2018
2. Zamawiający w toku prowadzenia
przetargu nieograniczonego
zastosuje procedurę odwróconą
określoną w art. 24aa ustawy pzp,tj.
najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu z postępowania
(przesłanki wykluczenia określono
w rozdziale XXII SIWZ) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
(warunki udziału w postępowaniu
i dowody jakie Zamawiający
będzie żądał w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu określono w rozdziale
IX i X SIWZ). 3. Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zamówienia
na podstawie art. 67 ust. 1pkt. 7
ustawy pzp. 4. W przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie
wymaga od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

czerwca 2018
2. Zamawiający w toku prowadzenia
przetargu nieograniczonego
zastosuje procedurę odwróconą
określoną w art. 24aa ustawy pzp,tj.
najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu z postępowania
(przesłanki wykluczenia określono
w rozdziale XXII SIWZ) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
(warunki udziału w postępowaniu
i dowody jakie Zamawiający
będzie żądał w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu określono w rozdziale
IX i X SIWZ). 3. Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zamówienia
na podstawie art. 67 ust. 1pkt. 7
ustawy pzp. 4. W przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie
wymaga od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

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

Zamiast:
13/04/2017   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/04/2017   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
13/04/2017   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/04/2017   Godzina: 12:15
(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:
03/04/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-044918
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