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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 228460011-841

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 mebli biurowych, konferencyjnych, gabinetowych oraz mebli kuchennych, wraz z ich montażem

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Instytutu Lotnictwa mebli biurowych, gabinetowych,
konferencyjnych oraz mebli kuchennych, wraz z ich montażem.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39100000  
Dodatkowe przedmioty 39130000  
 39153000  
 39151000  
 39141000  
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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)
3/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:   2017-014757   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 024-042758  z dnia:  03/02/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/02/2017  (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:
III.2.3)

Zamiast:

2. Na potwierdzenie spełniania
przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego
w SIWZ, Wykonawca składa wraz z
ofertą:
1) atesty/certyfikaty wydane przez
niezależne Organy Certyfikujące/
dokumenty wydane przez
niezależne Organy Certyfikujące
potwierdzające, że oferowane meble
spełniają określone normy;

Powinno być:

2. Na potwierdzenie spełniania
przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego
w SIWZ, Wykonawca składa wraz z
ofertą:
1) atesty/certyfikaty wydane przez
niezależne Organy Certyfikujące/
dokumenty wydane przez
niezależne Organy Certyfikujące
potwierdzające, że oferowane
meble spełniają określone normy;
W przypadku gdy Wykonawca, z
przyczyn od siebie niezależnych
m.in.: złożenie wniosku o przyznanie
ww. Certyfikatu/atestu (dokumentu)
i nie uzyskanie go w terminie
do upływu składania ofert w
przedmiotowym postępowaniu, złoży
inny dokument, Zamawiający uzna
ten dokument, jeżeli Wykonawca
udokumentuje ww. okoliczności.
Zamawiający uzna inny dokument,
o którym mowa w zdaniu wyżej tylko
wtedy jeżeli z jego treści będzie
wynikało, że oferowany mebel
spełnia wymagane normy.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:
9) Zamawiający przewiduje raz
na 12 miesięcy waloryzację
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy, na
podstawie zmian wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych
publikowanego przez Główny Urząd
Statystyczny za okres ostatnich 12
miesięcy realizacji umowy przed
złożeniem wniosku z zastrzeżeniem,
że wniosek nie może być złożony
wcześniej niż przed złożeniem
wniosku z zastrzeżeniem, że
wniosek nie może być złożony
wcześniej niż 01.10.2018r. oraz,
że zmiana będzie dokonania
wyłącznie wówczas gdy w okresie 12
miesięcy przed złożeniem wniosku
– odnotowano inflację lub deflację.
Waloryzacja jest dokonywana na
pisemny wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego i wprowadzona
poprzez sporządzenie aneksu
do umowy. Odmowa podpisania
przez Wykonawcę ww. aneksu
w przypadku deflacji uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia ww. okoliczności.

Powinno być:
9) Każda ze stron nie wcześniej
niż w lutym 2019r. jest uprawniona
do złożenia wniosku o waloryzację
wynagrodzenia z tytułu realizacji
umowy. Podstawą do waloryzacji
będzie zmiana średniorocznego
wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w
danym roku w stosunku do roku
poprzedniego, publikowanego
przez Główny Urząd Statystyczny
(odnotowanie inflacji lub deflacji).
Waloryzacja jest dokonywana na
pisemny wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego i wprowadzana
poprzez sporządzenie aneksu
do umowy. W wyniku waloryzacji
umowy ceny jednostkowe brutto
ulegną zmianie proporcjonalnie
do odnotowanej, na podstawie
ww. wskaźnika, inflacji lub deflacji.
Odmowa podpisania przez
Wykonawcę aneksu, o którym
mowa wyżej, w przypadku deflacji,
uprawnia Zamawiającego do
odstąpienia od umowy w terminie
30 dni od dnia zaistnienia ww.
okoliczności.

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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-033405
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