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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:  Centrum Ochrony Mokradeł Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest znany) KRS:
0000109564

Adres pocztowy: Raszyńska 32/44 lok. 140

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-026 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Centrum Ochrony Mokradeł, ul.
Cieszkowskiego 1/3 lok. 31, 01-636 Warszawa

Tel.: +48 796435444

Osoba do kontaktów:  Magdalena Galus

E-mail:  m.galus@bagna.pl Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bagna.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:
przetarg trybie określonym w art. 70 Kodeksu cywilnego na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb
projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i
Podlasiu”

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji: 2012 lub
2013.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Dostawa samochodu do biura Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 34110000  
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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)
1/CMok/P/2013

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_maggalus
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-030622   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 046-073933  z dnia:  06/03/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
01/03/2013  (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:
punkt VI.2)

Zamiast:
Przetarg organizowany jest w
związku z realizacją projektu
nr POIS.05.01.00-00-379/12
„Czynna ochrona zagrożonych
siedlisk przyrodniczych w
rezerwatach przyrody na Mazowszu
i Podlasiu”, współfinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
Priorytetu V Ochrona przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych,
Działania 5.1 Wspieranie
kompleksowych projektów
z zakresu ochrony siedlisk
przyrodniczych na obszarach
chronionych oraz zachowanie
różnorodności gatunkowej,
Poddziałania 5.1.1. Ochrona
gatunków i siedlisk in-situ; umowa o
dofinansowanie z dnia 11.12.2012 r.
nr POIS.05.01.00-00-379/12-00.

Powinno być:

Przetarg organizowany jest w
związku z realizacją projektu
„Czynna ochrona zagrożonych
siedlisk przyrodniczych w
rezerwatach przyrody na Mazowszu
i Podlasiu”, współfinansowanego ze
środków:
- Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
Priorytetu V Ochrona przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych,
Działania 5.1 Wspieranie
kompleksowych projektów z zakresu
ochrony siedlisk przyrodniczych
na obszarach chronionych oraz
zachowanie różnorodności
gatunkowej, Poddziałania 5.1.1.
Ochrona gatunków i siedlisk in-situ;
- Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
punkt III.2.1) podpunkt 1b)

Zamiast:

b) posiadania wiedzy i
doświadczenia

Powinno być:

b) posiadania wiedzy i
doświadczenia
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– Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca
przedstawi wykaz dostawy lub
dostaw co najmniej 3 samochodów
odpowiadających rodzajem i
wartością temu, stanowiącemu
przedmiot zamówienia, tj.
polegających na dostawie
lub dostawach co najmniej 3
samochodów o wartości nie
mniejszej niż 45 tys. PLN brutto
każdy, z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że zostały one
wykonane należycie;

– Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca
przedstawi wykaz dostaw
zawierający dostawę co najmniej
1 samochodu odpowiadającego
rodzajem i wartością temu,
stanowiącemu przedmiot
zamówienia, tj. polegającą na
dostawie co najmniej 1 samochodu
o wartości nie mniejszej niż 45
tys. PLN brutto, z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że
została ona wykonana należycie;

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
na końcu podpunktu 1 w punkcie
III.2.1) dodany został następujący
tekst:

Zamiast:
(brak)

Powinno być:
Jako potwierdzenie spełniania
warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca
załącza do oferty oświadczenie,
które stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
punkt III.2.1) podpunkt 4b)

Zamiast:
b) podpunkcie e i g – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 ustawy.

Powinno być:
b) podpunkcie e – składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–
8,10 i 11 ustawy.

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:
06/03/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-032587
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