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: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pereca 2
Miejscowość: Zamość

Kod pocztowy: 22-400

Punkt kontaktowy: Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Szymona Szymonowica, ul. Pereca 2,
22-400 Zamość

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 846383444

Osoba do kontaktów: Mariola Franczak
E-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

Faks: +48 846383500

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.pwszzamosc.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki cz.3
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw
Sztucznych oraz Laboratorium Mechaniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, w ramach nw. części:
Część 1 zamówienia: dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży dla potrzeb wyposażania Sekcji badań
mechanicznych folii i kształtek z tworzyw sztucznych Laboratorium Tworzyw Sztucznych;
Część 2 zamówienia: dostawa urządzenia do natryskiwania „zimnym gazem” dla potrzeb wyposażenia Sekcji
spajalnictwa i inżynierii powierzchni Laboratorium Mechaniki;
w związku z realizacją projektu „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ
w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną
część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszystkie zapisy
znajdujące się w siwz, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę
na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne części zawiera:
załącznik nr 1.1 do siwz – dot. części 1 zamówienia;
załącznik nr 1.2 do siwz – dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy załącznik nr 2 do siwz.
Główne miejsce realizacji dostawy:
Część 1 zamówienia : ul. Jana Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość;
Część 2 zamówienia: ul. Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość.
W opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt
musi spełnić.
Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach/warunkach nie gorszych od wskazanych przez
Zamawiającego.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na minimalne okresy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Ilekroć w treści siwz, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, tzn. że zastosowane przez
Wykonawcę inne niż wymienione w siwz rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o
parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam,
gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub
pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu,
właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo
towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych.
Przez produkty równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się sprzęt (produkt) o
parametrach i wymaganiach minimalnych wyszczególnionych i określonych w specyfikacji technicznej (opisie
przedmiotu zamówienia).
Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym
niż współpraca urządzeń wymienionych w opisie.
Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.
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Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, ze dostarczone produkty odpowiadają
określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami
jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi
odwołującymi się do systemów zapewnienia jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub
potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
Za równoważne uznaje się oprogramowanie o cechach nie gorszych niż określone w siwz oraz spełniające
wymagania techniczne i funkcjonalne minimum takie jak oprogramowanie wymienione przez Zamawiającego.
Ponadto współpraca oferowanych odpowiedników musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym
niż współpraca wymienionych w opisie.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania/produkty równoważne opisywanym przez Zamawiającego,
obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W tym celu należy złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną dla oferowanych rozwiązań
(produktów) równoważnych.
Wypełniając formularz oferty: w przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego należy
wpisać „TAK”, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy wpisać nazwę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
8. Termin wykonania zamówienia:
Część 1 zamówienia: 35 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
Część 2 zamówienia: 90 dni (od dnia udzielenia zamówienia)
9.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047i
1473)–
zwanej w dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8Pzp.
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie:
- „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa powyżej,
- „siwz” należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
38000000
42924700
42665000
42660000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
AI 261-06/MF/14
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_mariolafranczak
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-074144 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 110-193932 z dnia: 11/06/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
06/06/2014 (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
Zamiast:
zmieniany tekst:
(...)pkt. 8. Termin wykonania
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zamówienia: Część 1 zamówienia:
zakupu
35 dni (od dnia udzielenia
zamówienia) (...)
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
pkt.4) Informacje o różnych datach
Informacje o częściach zamówienia; dotyczących czasu trwania lub
Część nr 1; Nazwa: Dostawa
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
mikrotomu rotacyjnego z kompletem w dniach: 35 (od udzielenia
noży
zamówienia)
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:
(...) pkt. 8. Termin wykonania
zamówienia: Część 1 zamówienia:
42 dni (od dnia udzielenia
zamówienia) (...)
Powinno być:
pkt.4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia
zamówienia)

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:
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907,984 i
1047)Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w ramach części 1 zamówienia: dostawa mikrotomu rotacyjnego z kompletem noży.
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Informacja o modyfikacji treści siwz wraz z formularzem oferty po modyfikacji (zał. nr 6) została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego.
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-078387
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