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

1 / 9

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:  Uniwersytet Wrocławski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-137 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Uniwersytet Wrocławski, Biuro
Zamówień Publicznych, ul. Kuźnicza 49/55 pok. 100,
50-138 Wrocław

Tel.: +48 713752234

Osoba do kontaktów:  Beata Obuchowska

E-mail:  bzp@uwr.edu.pl Faks:  +48 713752472

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.uni.wroc.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 aparatury naukowo-badawczej dla Instytutu Archeologii UWr wraz z montażem i instalacją. Część 1, 2,
3, 4. Część 1: Dostawa, montaż i instalacja pięciokanałowego mobilnego magnetometru RTK DGPS. Część 2:
Dostawa, montaż i instalacja ośmiokanałowego georadaru 3D z anteną 400 mHz. Część 3: Dostawa, montaż i
instalacja przenośnego spektrometru XRF. Część 4: Dostawa, montaż i instalacja cyfrowego mikroskopu 3D.

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

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ: Opis przedmiotu
zamówienia/Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu odpowiednio dla Części1, 2, 3, 4.
2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określają Wzory umów stanowiące
Załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ: Wzór umowy odpowiednio dla Części 1, 2, 3, 4,

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38260000  
Dodatkowe przedmioty 38230000  
 38433000  
 38510000  
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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)
BZP.2420.15.2016.BO

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UWr
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-119535   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 182-327246  z dnia:  21/09/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/09/2016  (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:
Sekcja III.2.3) Kwalifikacje
techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1
Pzp – potwierdzających spełnianie
przez Wykonawcę warunków:
1) Wykaz dostaw wykonanych,
w okresie ostatnich 3 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 dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1
Pzp – potwierdzających spełnianie
przez Wykonawcę warunków:
1) Wykaz dostaw wykonanych,
w okresie ostatnich 3 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 dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym
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dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
2) Dokumenty dotyczące podmiotów
trzecich, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na ich
zasoby – jeśli wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego.
3) W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Zamawiający
żąda przedłożenia wraz z ofertą
wypełnionego i podpisanego
załącznika nr 3a, b, c, d do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia/
Specyfikacja techniczna
oferowanego sprzętu odpowiednio
dla części 1, 2, 3 lub 4
4). Jeżeli Wykonawca polegać
będzie na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów musi
udowodnićzamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, wszczególności
przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnychzasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
(w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność
zoryginałem przez notariusza);
Z zobowiązania lub innych
dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musibezspornie
i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
d) czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w

dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy;
2) Dokumenty dotyczące podmiotów
trzecich, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na ich
zasoby – jeśli wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego.
3) W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Zamawiający
żąda przedłożenia w odpowiedzi
na wezwanie wypełnionego i
podpisanego załącznika nr 3a,
b, c, d do SIWZ Opis przedmiotu
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oferowanego sprzętu odpowiednio
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4). Jeżeli Wykonawca polegać
będzie na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów musi
udowodnićzamawiającemu, że
realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, wszczególności
przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnychzasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
(w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność
zoryginałem przez notariusza);
Z zobowiązania lub innych
dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musibezspornie
i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
d) czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w
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odniesieniu do warunków udziału
wpostępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, którychwskazane
zdolności dotyczą.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
Dla części 1:
Wykonawca winien wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okresdziałalności jest krótszy
w tym okresie, należycie wykonał
co najmniej jedną dostawę sprzętu
geofizycznegowraz z montażem i
instalacją, o wartości co najmniej 200
000 PLN brutto.
dla części 2:
Wykonawca winien wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okresdziałalności jest krótszy
w tym okresie, należycie wykonał
co najmniej jedną dostawę sprzętu
geofizycznegowraz z montażem i
instalacją, o wartości co najmniej 300
000 PLN brutto.
dla części 3:
Wykonawca winien wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okresdziałalności jest
krótszy w tym okresie, należycie
wykonał co najmniej jedną dostawę
spektrometrów wraz zmontażem i
instalacją, o wartości co najmniej 120
000 PLN brutto.
dla części 4:
Wykonawca winien wykazać, że
w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okresdziałalności jest
krótszy, w tym okresie, należycie
wykonał co najmniej jedną dostawę
mikroskopów cyfrowychwraz z
montażem i instalacją, o wartości co
najmniej 250 000 PLN brutto.
1.2.3.1. Pod pojęciem „jedna
dostawa” Zamawiający rozumie
dostawę wykonaną / wykonywaną na
podstawie jednej umowy.
1.2.3.2. Do przeliczenia wartości
finansowych występujących w innych
walutach niż PLN Zamawiający jako
kursprzeliczeniowy przyjmie średni

odniesieniu do warunków udziału
wpostępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,
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wymaganych standardów:
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co najmniej jedną dostawę sprzętu
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instalacją, o wartości co najmniej 300
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dla części 3:
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upływem terminu składania ofert,
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krótszy w tym okresie, należycie
wykonał co najmniej jedną dostawę
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kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP), z dnia opublikowania
ogłoszenia ozamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, przy czym
średnie kursy walut dostępne
są pod następującymadresem
internetowym: http://www.nbp.pl/
home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się
o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lubwięcej
Wykonawców, Zamawiający
uzna warunek za spełniony jeżeli
przynajmniej jeden z Wykonawców
spełniwymagany warunek. Nie
dopuszcza się łączenia potencjałów
Wykonawców składających ofertę
wspólnie.
3. Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganychzdolności,
jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięciagospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków,
o których mowa w rozdz. IV ust.
1 pkt 1.2.3niniejszej SIWZ, w
stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części,polegać
będzie na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej
innychpodmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie
informuje, iż „stosowna sytuacja”
o której mowa w rozdz. IV pkt 4
niniejszej SIWZwystąpi wyłącznie w
przypadku kiedy:
a. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów,
udowodni zamawiającemu,że
realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w
szczególnościprzedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji

kurs Narodowego Banku Polskiego
(NBP), z dnia opublikowania
ogłoszenia ozamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, przy czym
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nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie
informuje, iż „stosowna sytuacja”
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niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia
b. Zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub
zawodowelub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunkówudziału
w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o
którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–
22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.
c. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacjiktórych
te zdolności są wymagane.

niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia
b. Zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub
zawodowelub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunkówudziału
w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o
którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–
22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.
c. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacjiktórych
te zdolności są wymagane.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja VI.3 Informacje dodatkowe

Zamiast:

I Oferta musi zawierać następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz Oferty sporządzony
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Aktualne Oświadczenia, o
niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 25a
ustawy Pzp – wymienione w rozdz.
VI pkt 1-5
3) Wypełniony i podpisany załącznik
nr 3a, b, c lub d do SIWZ: Opis
przedmiotu zamówienia/Specyfikacja
techniczna oferowanego sprzętu
odpowiednio dla części 1, 2, 3 lub 4.
4) Pełnomocnictwo dla osoby/
osób podpisującej/cych ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę,
gdy prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez
notariusza.
5) W przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilku Wykonawców,
należy przedstawić pełnomocnictwo
–w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
ustanawiające pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców

Powinno być:

I Oferta musi zawierać następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz Oferty sporządzony
według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Aktualne Oświadczenia, o
niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z art. 25a
ustawy Pzp – wymienione w rozdz.
VI pkt 1-5
3) Pełnomocnictwo dla osoby/
osób podpisującej/cych ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę,
gdy prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez
notariusza.
4) W przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilku Wykonawców,
należy przedstawić pełnomocnictwo
–w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
ustanawiające pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać
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w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać
rodzaj uprawnień, do których
upoważniony jest pełnomocnik.
6) Zobowiązanie podmiotów
trzecich do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (jeśli
dotyczy).
II. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień, o
których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7
ustawy Pzp

rodzaj uprawnień, do których
upoważniony jest pełnomocnik.
5) Zobowiązanie podmiotów
trzecich do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (jeśli
dotyczy).
II. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówień, o
których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7
ustawy Pzp

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV 3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego Termin składania
wniosków dotyczących uzyskania
dokumentów lub dostępu do
dokumentów:

Zamiast:
27/10/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/11/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
27/10/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/11/2016   Godzina: 10:30
(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:
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