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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, 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:
Dostawa systemu transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych dla laboratorium badawczego.

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu transmisji sygnałów z wirujących przyrządów pomiarowych
dla laboratorium badawczego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu, dostawę systemu, udział w montażu, uruchomieniu,
wykonaniu testów w siedzibie Zamawiającego, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony system na okres minimum 12 miesięcy liczony od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, ale nie krótszy niż
gwarancja producenta.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) elementów składowych urządzenia oznacza to określenie
standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów składowych urządzenia
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) tj. spełniających wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na
poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach.
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, posiadał aktualną
opłaconą polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
z okresem jej obowiązywania przez czas trwania zamówienia w wysokości co najmniej 2 500 000,00 zł.
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem
dokonania wymaganych opłat w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. W przypadku krótszego terminu
obowiązywania polisy (okres obowiązywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zamówienia) Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie. W przypadku
nie przedłożenia polisy OC w powyższym zakresie i terminie Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. stanu faktycznego.
7. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy, Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji
zamówienia, dostarczył Zamawiającemu do akceptacji harmonogram wykonania projektu, testów fabrycznych,
dostaw i szkoleń.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 32000000  
Dodatkowe przedmioty 38500000  



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

3 / 6

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)
18/DE/Z/16

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:   2016-028882   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: 
04/03/2016  (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:
III.1.4) Inne szczególne warunki:

Zamiast:

1. Zamawiający przed zawarciem
umowy będzie żądał od
wybranego Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w
wysokości 10% proponowanej
w formularzu cenowym wartości
przedmiotu
umowy brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy może być
wniesione w wybranej przez
Wykonawcę formie:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że
poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,

Powinno być:

I. Informacja o zastosowaniu dialogu
technicznego:
Zamawiający zastosował dialog
techniczny poprzedzający ogłoszenie
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest dostawa urządzeń
do transmisji sygnałów z wirujących
przyrządów pomiarowych dla
laboratorium badawczego.
II. Wymagania dotyczące
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
1. Zamawiający przed zawarciem
umowy będzie żądał od
wybranego Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości
10% proponowanej w formularzu
cenowym wartości przedmiotu
umowy brutto.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
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4) w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. z
2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z późn.
zm.).
4. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wnoszone w
postaci pieniężnej należy wpłacić na
konto
Instytutu Lotnictwa Bank Pekao S.A.,
nr konta 90 1240 6247 1111 0000
4977 2760.
5. Zabezpieczenie wnoszone w
formach niepieniężnych należy
składać w formie oryginału. Z treści
gwarancji /
poręczenia musi jednoznacznie
wynikać jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja
musi być
podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny.
6. Zabezpieczenia wniesione w
formach niepieniężnych zostanie
wystawione z terminem ważności o
30 dni
dłuższym niż termin obowiązywania
umowy.
7. W przypadku niezakończenia
realizacji zamówienia w terminie
określonym w ofercie Wykonawcy,
obowiązek zabezpieczenia
należytego wykonania umowy trwa
do dnia rzeczywistego wykonania
zamówienia
stwierdzonego protokołem odbioru
bez uwag.

3. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy może być
wniesione w wybranej przez
Wykonawcę formie:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach
ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. z
2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z późn.
zm.).
4. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy wnoszone w
postaci pieniężnej należy wpłacić
na konto Instytutu Lotnictwa Bank
Pekao S.A., nr konta 90 1240 6247
1111 0000 4977 2760.
5. Zabezpieczenie wnoszone w
formach niepieniężnych należy
składać w formie oryginału. Z
treści gwarancji / poręczenia
musi jednoznacznie wynikać
jaki jest sposób reprezentacji
Gwaranta. Gwarancja musi być
podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny.
6. Zabezpieczenia wniesione w
formach niepieniężnych zostanie
wystawione z terminem ważności
o 30 dni dłuższym niż termin
obowiązywania umowy.
7. W przypadku niezakończenia
realizacji zamówienia w terminie
określonym w ofercie Wykonawcy,
obowiązek zabezpieczenia
należytego wykonania umowy trwa
do dnia rzeczywistego wykonania
zamówienia stwierdzonego
protokołem odbioru bez uwag.

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

Zamiast: Powinno być:
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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:
04/03/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-028938


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



