
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 10

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:  Instytut Lotnictwa Al. Krakowska
110/114, 02-256 Warszawa, budynek X2 pokój 1.1B

Tel.: +48 228460011-841

Osoba do kontaktów:  Edyta Sitnik

E-mail:  edyta.sitnik@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:
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Instytutu Lotnictwa i członków ich rodzin (inne osoby objęte
pakietami)

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Instytutu Lotnictwa i członków ich rodzin (inne osoby objęte
pakietami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 85121000  
Dodatkowe przedmioty 85130000  
 85143000  
 85145000  
 85147000  
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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)
05/DU/Z/15

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:   2015-018337   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
09/02/2015  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 10

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:
sekcja IV.3.8 Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert - nie

Powinno być:

Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert - tak.
Prosimy o stawienie się na 5 min
przed terminem otwarcia ofert.

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

Zamiast: Powinno być:

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:
sekcja III.2.1

Tekst do dodania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności tj.
a) są wpisani do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w dziale IV
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.)
lub wykonują działalność leczniczą w związku z
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zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 104
ww. ustawy;
b) są wpisani do rejestru zgłoszeń służb medycyny
pracy prowadzonego przez właściwy Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy na podstawie art. 17 pkt 8
ustawy z 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1184);
2) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co
najmniej 3 usługi medyczne z których każda obejmuje
medycynę pracy i inne usługi medyczne polegające
na świadczeniu badań profilaktycznych (wstępnych,
okresowych i kontrolnych) dla nie mniej niż 200 osób
przez okres 12 kolejnych miesięcy o wartości 300.000
zł każda;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia
tj. dysponują:
a) co najmniej 7 placówkami położonymi w granicach
administracyjnych m.st. Warszawy;
b) co najmniej 500 placówkami położonymi na terenie
Rzeczpospolitej Polski w tym 1 placówka na terenie
każdego miasta wojewódzkiego;
c) placówkami położonymi w granicach
administracyjnych miast wojewódzkich, które
umożliwiają skorzystanie z pełnego zakresu usług
określonych w pakietach wymaganych w OPZ
(załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz art. 24b ust. 3
ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący
wspólnie, warunki, o których mowa powyżej, muszą
spełniać łącznie z zastrzeżeniem, że w zakresie
niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp musi
spełnić każdy z nich.
4. SPOSÓB OCENY: Ocena spełniania powyższych
warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie
dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust
1 ustawy - wg treści określonej w załączniku nr 3 do
SIWZ;
2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą, o którym mowa w dziale IV
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
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leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) a w
przypadku gdy organ prowadzący rejestr w terminie
40 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ww. rejestru
nie dokona tego wpisu i nie wezwie w ww. terminie
wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku: 1) wniosek o
wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, o którym mowa w dziale IV ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r.
poz. 217 z późn. zm.); 2) zawiadomienie przekazane
przez wnioskodawcę do organu prowadzącego rejestr
o zaistnieniu okoliczności braku dokonania przez ten
organ wpisu w ww. terminie;
3) aktualny wpis do rejestru zgłoszeń służb medycyny
pracy prowadzonego przez właściwy Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy na podstawie art. 17 pkt 8
ustawy z 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1184);
4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług (w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ), w
okresie ostatnich trzech 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 usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie – wg treści określonej w
załączniku nr 7 do SIWZ.
Dowodami mogą być:
poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal
wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub
oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
dowodu (poświadczenia) na potwierdzenie należytego
wykonania usług, może załączyć wraz z ofertą
wystawione przez siebie oświadczenie wiedzy w
tym zakresie wraz z załączeniem dowodów, w tym
wyjaśnień, potwierdzających zaistnienie przyczyn
o obiektywnym charakterze uniemożliwiających
uzyskanie przez niego ww. poświadczenia od podmiotu,
na którego rzecz świadczył usługi.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
W przypadku wykazania wartości usług w walucie
innej niż PLN, należy w Wykazie usług dodatkowo
podać wartość w PLN, dokonując przeliczenia kwot
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na podstawie średniego kursu NBP z dnia wykonania
zamówienia a w przypadu gdy zamówienie ma
charakter okresowy i nie zostało zakończone do
upływu terminu składania ofert, z dnia, w którym
wg Wykonawcy nastapiło wykonanie zamówienia w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu.
5) wykaz placówek (w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunków potencjału
technicznego i osób niezbędnych do wykonania
zamówienia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt
3 niniejszej SIWZ) oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi placówkami – wg treści określonej
w załączniku nr 8 do SIWZ;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania, o udzielenie zamówienia,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do
wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2a ustawy wg treści
określonej w załączniku nr 4 do SIWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające
przynależność do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ww. ustawy - wg treści określonej w
załączniku nr 5 do SIWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak
przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn.
zm.), jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ww. ustawy - wg treści określonej w
załączniku nr 6 do SIWZ;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie
w całości decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
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lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4-8
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
9) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy o zamówienia ubiegają się
Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenia i
dokumenty składa każdy z nich.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 4), 5), 6) i 8) składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie
oraz
2) pkt 7) i 9) - składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) ppkt a) i
c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) ppkt b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
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zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.
7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
9. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których
mowa w SIWZ, wykazał, że polega na zasobach
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie
zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu
udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu
przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść
oświadczenia woli udostępniającego zasoby
zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy
zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia; b) okres, na jaki zasoby będą
udostępnione Wykonawcy; c) charakter stosunku
prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem
udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia;
10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, składa dokumenty tych podmiotów
określone w ust. 2 pkt 1, 4-9 oraz 7 niniejszego
paragrafu.
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11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada
solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
sekcja VI.3

Tekst do dodania:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia
uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie
odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą
w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające
może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie
uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu
warunków określonych we wcześniej przywołanych
postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia
uzupełniającego nie będzie przekraczać 50% wartości
zamówienia podstawowego.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy /pozostałe dokumenty/
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Ofertę podpisuje wyznaczony
pełnomocnik.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy(om) realizację części zamówienia,
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia,
której wykonanie powierzy podwykonawcom - wg treści
określonej w załączniku nr 2 do SIWZ.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/02/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-018521
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