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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:  _____ Tel.: +48 228460011-841

Osoba do kontaktów:  Edyta Sitnik; Maciej Marzec

E-mail:  edyta.sitnik@ilot.edu.pl;
maciej.marzec@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 zrobotyzowanego systemu układania taśm kompozytowych

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zrobotyzowanego systemu układania taśm kompozytowych. System
ma układać taśmy z włókien węglowych i szklanych, preimpregnowanych żywicami termoutwardzalnymi i
termoplastycznymi. System musi również mieć możliwość układania niezaimpregnowanych taśm zbrojenia
węglowego lub szklanego.
2. 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.
3. 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.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 31720000  
Dodatkowe przedmioty 42994230  
 38636110  
 48421000  
 80510000  
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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)
75/DE/Z/2015

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:   2015-106750   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 154-283931  z dnia:  12/08/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/08/2015  (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 II.1.5) Krótki opis zamówienia
lub zakupu

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa zrobotyzowanego
systemu układania taśm
kompozytowych. System ma układać
taśmy z włókien węglowych i
szklanych, preimpregnowanych
żywicami termoutwardzalnymi i
termoplastycznymi. System musi
również mieć możliwość układania
niezaimpregnowanych taśm
zbrojenia węglowego lub szklanego.
2. 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

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia
jest dostawa zrobotyzowanego
systemu układania taśm
kompozytowych. System ma układać
taśmy z włókien węglowych i
szklanych, preimpregnowanych
żywicami termoutwardzalnymi i
termoplastycznymi. System musi
również mieć możliwość układania
niezaimpregnowanych taśm
zbrojenia węglowego lub szklanego.
2. 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
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nr 2 do SIWZ tj. spełniających
wymagania techniczne, funkcjonalne
i jakościowe co najmniej takie jakie
zostały wskazane w ww. dokumencie
lub lepsze.
3. 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.
4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.

nr 2 do SIWZ tj. spełniających
wymagania techniczne, funkcjonalne
i jakościowe co najmniej takie jakie
zostały wskazane w ww. dokumencie
lub lepsze.
3. 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.
4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 2
do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza
możliwość skorzystania z prawa
opcji. Opcja polega na możliwości
nabycia przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego wraz z
prawem użytkowania na zasadach
określonych w § 5 załącznika nr
4 do SIWZ, w drodze leasingu.
W przypadku, gdy Zamawiający
wybierze sposób realizacji
zamówienia zgodnie z opcją,
Wykonawca będzie zobowiązany do
podpisania umowy z leasingodawcą
wyłonionym przez Zamawiającego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907
z poźn. zm.) z zastrzeżeniem, że
zrobotyzowany systemu układania
taśm kompozytowych oddany do
leasingu, będzie zgodny z ofertą
Wykonawcy zarówno pod względem
parametrów technicznych jak i
wynagrodzenia za ww. system.
Z uwzględnieniem ww. zastrzeżenia
i postanowień wzoru umowy
(załącznik nr 4 do SIWZ) w
zakresie przedmiotu zamówienia,
postanowienia umowy pomiędzy
leasingodawcą, a Wykonawcą
zostaną uzgodnione przez
obie ww. strony tj. bez udziału
Zamawiającego.
O skorzystaniu z prawa opcji
Zamawiający poinformuje
Wykonawcę przed terminem zapłaty
pierwszej transzy, o której mowa w
§6 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Par. 6 wzoru umowy stanowi, że:

Powinno być:

Par. 6 wzoru umowy stanowi, że:
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sekcja III.1.2) Główne warunki
finansowe i uzgodnienia płatnicze
i/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

1. Strony zgodnie ustalają, że
Zamawiający zapłaci na rzecz
Wykonawcy za prawidłowe
i kompletne wykonanie
umowy wynagrodzenie w
kwocie nieprzekraczającej
……………………….. PLN
brutto (słownie złotych:
………………………………..).
Wynagrodzenie, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym uwzględnia
wynagrodzenie za udzielenie licencji,
o której mowa w § 5.
2. Koszt transportu i montażu
urządzenia obciąża Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w
ust.1, nie może ulec zwiększeniu.
4. Wynagrodzenie płatne będzie
w 5 transzach w wysokości
20 % wynagrodzenia każda, z
zastrzeżeniem ust. 5. Najpóźniej w
dniu podpisania umowy Wykonawca
przedstawi do akceptacji
Zamawiającemu harmonogram
płatności.
5. Na poczet wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 4 umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość
udzielenia Wykonawcy zaliczki w
wysokości 30 % wartości określonej
w § 6 ust. 1 umowy. Warunkiem
udzielenia przez Zamawiającego
zaliczki jest wniesienie przez
Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki,
na okres realizacji zamówienia albo
rozliczenia zaliczki. Zamawiający
dopuszcza zabezpieczenie zaliczki
w następującej postaci: weksel
in blanco z uzgodnioną przez
strony deklaracją wekslową,
gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej wystawionej
na kwotę co najmniej udzielanej
zaliczki o jaką wnioskuje Wykonawca
zawierające klauzule zapłaty
sumy gwarancyjnej na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo i na
pierwsze żądanie.
6. Płatność zaliczki nastąpi na
podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury zaliczkowej,
przelewem w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania
faktury zaliczkowej wraz z wekslem
in blanco oraz podpisaną przez
osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy uzgodnioną treścią

1. Strony zgodnie ustalają, że
Zamawiający zapłaci na rzecz
Wykonawcy za prawidłowe
i kompletne wykonanie
umowy wynagrodzenie w
kwocie nieprzekraczającej
……………………….. złotych
brutto (słownie złotych:
………………………………..), dalej
wynagrodzenie. Wynagrodzenie,
o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym zawiera
wynagrodzenie za udzielenie licencji,
o której mowa w § 5.
2. Koszt transportu i montażu
systemu obciąża Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie nie może ulec
zwiększeniu.
4. Wynagrodzenie płatne będzie
w pięciu transzach w wysokości
20% wynagrodzenia każda, z
zastrzeżeniem ust. 5. Najpóźniej w
dniu podpisania umowy Wykonawca
przedstawi do akceptacji
Zamawiającemu harmonogram
płatności.
5. Na poczet wynagrodzenia,
Zamawiający dopuszcza możliwość
udzielenia Wykonawcy zaliczki w
wysokości 30% wartości określonej
w § 6 ust. 1 umowy (nie dotyczy
sytuacji, gdy Zamawiający skorzysta
z nabycia przedmiotu zamówienia
na drodze leasingu). Warunkiem
udzielenia przez Zamawiającego
zaliczki jest wniesienie przez
Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki,
na okres realizacji zamówienia albo
rozliczenia zaliczki. Zamawiający
dopuszcza zabezpieczenie zaliczki
w następującej postaci: weksel
in blanco z uzgodnioną przez
strony deklaracją wekslową,
gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej wystawionej
na kwotę co najmniej udzielanej
zaliczki o jaką wnioskuje Wykonawca
zawierające klauzule zapłaty
sumy gwarancyjnej na rzecz
Zamawiającego bezwarunkowo i na
pierwsze żądanie.
6. Płatność zaliczki nastąpi
przelewem w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania
weksla in blanco oraz podpisanej
przez osobę upoważnioną
do reprezentacji Wykonawcy
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deklaracji wekslowej albo oryginałem
gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej wystawionej w zakresie
określonym w ust. 5.
7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 4, będzie
każdorazowo doręczona
Zamawiającemu, prawidłowo
wystawiona przez Wykonawcę
faktura VAT.
8. Wykonawca jest uprawniony do
wystawienia faktury VAT, o której
mowa w ust. 7 nie wcześniej niż po
podpisaniu przez osoby wyznaczone
przez Zamawiającego protokołu
odbioru, o którym mowa w § 3
umowy.
9. Zapłata należnego Wykonawcy
wynagrodzenia nastąpi w terminie
30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Zamawiającemu.
10. Zapłata wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy nastąpi
przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony
przez ……….. nr rachunku
……………………………………..
Zmiana numeru rachunku
bankowego nie stanowi zmiany
umowy i wymaga jedynie pisemnego
pod rygorem nieważności
poinformowania Zamawiającego.
11. Przelew wierzytelności
wynikających z umowy może
nastąpić tylko za zgodą
Zamawiającego.

uzgodnioną treścią deklaracji
wekslowej albo oryginałem gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej
wystawionej w zakresie określonym
w ust. 5. Wykonawca niezwłocznie
po otrzymaniu zaliczki potwierdza
fakt, jej otrzymania Zamawiającemu.
7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia
w sposób, o którym mowa w ust.
4, będzie każdorazowo doręczona
Zamawiającemu, prawidłowo
wystawiona przez Wykonawcę
faktura VAT.
8. Wykonawca jest uprawniony do
wystawienia faktury VAT, o której
mowa w ust. 8 nie wcześniej niż po
podpisaniu przez osoby wyznaczone
przez Zamawiającego protokołu
odbioru, o którym mowa w § 3
umowy.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w
terminie 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Zamawiającemu.
10. Zapłata wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy nastąpi
przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy prowadzony
przez ……….. nr rachunku
……………………………………..
Zmiana numeru rachunku
bankowego nie stanowi zmiany
umowy i wymaga, pod rygorem
nieważności, pisemnego
poinformowania Zamawiającego.
11. Przelew wierzytelności
wynikających z umowy może
nastąpić tylko za zgodą
Zamawiającego.
12. W przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z możliwości
nabycia przedmiotu zamówienia
przez Zamawiającego w drodze
leasingu (prawo opcji, o którym
mowa w § 1 ust. 2 umowy),
Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o skorzystaniu z
prawa opcji przed terminem zapłaty
pierwszej transzy, o której mowa w
ust. 4 powyżej. W takim przypadku
zmianie ulegną sposób i warunki
płatności. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie od leasingodawcy.

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

Zamiast:

1. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówienia
uzupełniającego, które zostanie

Powinno być:

1. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówienia
uzupełniającego, które zostanie
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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 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
2. W związku z powyższym
Zamawiający informuje, że
szacowana wartość zamówienia
określona w sekcji II.2.1) ogłoszenia,
stanowi całkowitą wartość
zamówienia. Szacowana wartość
przedmiotowego zamówienia
wynosi: 6 000 000,00 PLN, w tym
zamówienia uzupełniające – 1 000
000 PLN.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmian w
umowie w przypadku:
1) nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) wykonawca zaoferuje urządzenie
o parametrach technicznych
lepszych niż minimalne parametry
techniczne wymagane w opisie
przedmiotu zamówienia z
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
za realizację przedmiotu zamówienia
nie ulegnie zwiększeniu;
3) nastąpi konieczność zmian
w terminach realizacji umowy
spowodowana obiektywnymi
czynnikami wynikającymi z potrzeb
Zamawiającego, niezależnymi od
Wykonawcy z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie Wykonawcy nie
ulegnie zwiększeniu.
4. Informacje o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy /pozostałe dokumenty/
1) Wypełniony i podpisany Formularz
Oferty – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ którego

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 20 % wartości
zamówienia podstawowego.
2. W związku z powyższym
Zamawiający informuje, że
szacowana wartość zamówienia
określona w sekcji II.2.1) ogłoszenia,
stanowi całkowitą wartość
zamówienia. Szacowana wartość
przedmiotowego zamówienia
wynosi: 6 000 000,00 PLN, w tym
zamówienia uzupełniające – 1 000
000 PLN.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia zmian w
umowie w przypadku:
1) nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) wykonawca zaoferuje urządzenie
o parametrach technicznych
lepszych niż minimalne parametry
techniczne wymagane w opisie
przedmiotu zamówienia z
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie
za realizację przedmiotu zamówienia
nie ulegnie zwiększeniu;
3) nastąpi konieczność zmian
w terminach realizacji umowy
spowodowana obiektywnymi
czynnikami wynikającymi z potrzeb
Zamawiającego, niezależnymi od
Wykonawcy z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie Wykonawcy nie
ulegnie zwiększeniu.
4) W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji
polegającego na możliwości nabycia
przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego wraz z prawem
użytkowania w drodze leasingu,
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integralną część stanowi musi
dokumentacja techniczna systemu,
w której należy wykazać co najmniej
wszystkie minimalne parametry
wymagane przez Zamawiającego.
2) W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Ofertę
podpisuje wyznaczony pełnomocnik.
3) 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 1 do
SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do unieważnienia
postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.
6. Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa
1) W przypadku gdy oferta,
oświadczenia lub dokumenty,
o których mowa w rozdziale X-
XI SIWZ, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm./, Wykonawca winien w sposób
niebudzący wątpliwości do upływu
terminu składania ofert zastrzec,
że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te
winny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze
sobą połączone i ponumerowane.
Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji
zawarte w ofercie.

zmianie ulegną sposób i warunki
płatności. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie od leasingodawcy.
4. Informacje o oświadczeniach i
dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy /pozostałe dokumenty/
1) Wypełniony i podpisany Formularz
Oferty – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ którego
integralną część stanowi musi
dokumentacja techniczna systemu,
w której należy wykazać co najmniej
wszystkie minimalne parametry
wymagane przez Zamawiającego.
2) W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Ofertę
podpisuje wyznaczony pełnomocnik.
3) 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 1 do
SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do unieważnienia
postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.
6. Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa
1) W przypadku gdy oferta,
oświadczenia lub dokumenty,
o których mowa w rozdziale X-
XI SIWZ, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji /Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm./, Wykonawca winien w sposób
niebudzący wątpliwości do upływu
terminu składania ofert zastrzec,
że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te
winny być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze
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2) W przypadku zastrzeżenia
w ofercie części informacji/
dokumentów jako tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz
z ofertą pisemnych wyjaśnień w
następującym zakresie:
a) jaki krąg osób/podmiotów w
ramach struktury organizacyjnej
Wykonawcy ma dostęp
do informacji/dokumentów
zastrzeżonych przez Wykonawcę
jako tajemnica przedsiębiorstwa?
W przypadku gdy krąg osób
posiadających dostęp do
zastrzeżonych informacji/
dokumentów został ograniczony
do grona osób, które mają dostęp
do tych materiałów, to czy osoby
te zostały pisemnie zobowiązane
do zachowania w poufności tych
informacji (umowa, pisemne
zobowiązanie, procedury) oraz czy to
zobowiązanie/procedury przewiduje
sankcję za niedochowanie
poufności. W przypadku istnienia
zobowiązania lub stosownych
procedur należy wykazać ich
istnienie za pośrednictwem
stosownych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających fakt
zawarcia zobowiązania/wdrożenia
procedur;
b) w jaki sposób są zabezpieczone
przed ujawnieniem informacje/
dokumenty w miejscu ich
przechowywania przez Wykonawcę?
Czy są one przechowywane w
miejscach o ograniczonym dostępie?
Jeżeli tak, należy wskazać wszystkie
podjęte środki ochrony przed ich
nieuprawnionym ujawnieniem;
c) czy zastrzeżone informacje/
dokumenty są/były upubliczniane
przez Wykonawcę w przeszłości za
pośrednictwem stron internetowych,
folderów i innych nośników
informacji?
d) czy zastrzeżone informacje/
dokumenty były uzyskane w wyniku
uczestnictwa w jawnych publicznych
postępowaniach finansowanych
ze środków publicznych, w tym
postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego?
e) w przypadku realizacji zamówienia
przez podmioty wspólnie ubiegające
się o udzielenie zamówienia/ z

sobą połączone i ponumerowane.
Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji
zawarte w ofercie.
2) W przypadku zastrzeżenia
w ofercie części informacji/
dokumentów jako tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz
z ofertą pisemnych wyjaśnień w
następującym zakresie:
a) jaki krąg osób/podmiotów w
ramach struktury organizacyjnej
Wykonawcy ma dostęp
do informacji/dokumentów
zastrzeżonych przez Wykonawcę
jako tajemnica przedsiębiorstwa?
W przypadku gdy krąg osób
posiadających dostęp do
zastrzeżonych informacji/
dokumentów został ograniczony
do grona osób, które mają dostęp
do tych materiałów, to czy osoby
te zostały pisemnie zobowiązane
do zachowania w poufności tych
informacji (umowa, pisemne
zobowiązanie, procedury) oraz czy to
zobowiązanie/procedury przewiduje
sankcję za niedochowanie
poufności. W przypadku istnienia
zobowiązania lub stosownych
procedur należy wykazać ich
istnienie za pośrednictwem
stosownych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających fakt
zawarcia zobowiązania/wdrożenia
procedur;
b) w jaki sposób są zabezpieczone
przed ujawnieniem informacje/
dokumenty w miejscu ich
przechowywania przez Wykonawcę?
Czy są one przechowywane w
miejscach o ograniczonym dostępie?
Jeżeli tak, należy wskazać wszystkie
podjęte środki ochrony przed ich
nieuprawnionym ujawnieniem;
c) czy zastrzeżone informacje/
dokumenty są/były upubliczniane
przez Wykonawcę w przeszłości za
pośrednictwem stron internetowych,
folderów i innych nośników
informacji?
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udziałem osób trzecich, informacje
w zakresie określonym w pkt. 1-4)
należy odnieść również do tych
podmiotów;
3) W przypadku gdy Wykonawca
nie przedłoży wyczerpujących
wyjaśnień w ww. zakresie lub
z przedłożonych wyjaśnień nie
będzie wynikało, że zastrzeżone
dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.4.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm./ Zamawiający może
wezwać do dalszych wyjaśnień,
czy przedłożone informacje/
dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

d) czy zastrzeżone informacje/
dokumenty były uzyskane w wyniku
uczestnictwa w jawnych publicznych
postępowaniach finansowanych
ze środków publicznych, w tym
postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego?
e) w przypadku realizacji zamówienia
przez podmioty wspólnie ubiegające
się o udzielenie zamówienia/ z
udziałem osób trzecich, informacje
w zakresie określonym w pkt. 1-4)
należy odnieść również do tych
podmiotów;
3) W przypadku gdy Wykonawca
nie przedłoży wyczerpujących
wyjaśnień w ww. zakresie lub
z przedłożonych wyjaśnień nie
będzie wynikało, że zastrzeżone
dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16.4.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm./ Zamawiający może
wezwać do dalszych wyjaśnień,
czy przedłożone informacje/
dokumenty stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

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:
17/09/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-124195
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