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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:  Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Długa 52

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-241 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail:  karasiewicz@pma.pl Faks:  +48 228315195

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pma.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 wyposażenia dla Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Rybnie

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

Dostawa wanien do przechowywania i konserwacji drewna z wyposażeniem i montażem oraz stołów roboczych
z ociekaczem.
1. Wanna do konserwacji drewna (z płaszczem grzejnym) o wymiarach: długość 12 m, szerokość 1,2 m,
wysokość 1,2 m.
2. Wanna do przechowywania drewna nieogrzewana o wymiarach: długość 10 m, szerokość 1,2 m,
wysokość1,0 m.
3. Stół preparacyjny, blat kopertowy z ociekaczem umieszczonym centralnie.
4. Stół warsztatowy\, blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany wraz ze Specyfikacją Istotnych
WarunkówZamówienia wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 43810000  
Dodatkowe przedmioty 39151200  
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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)
2/PO/ZP/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bkarasiewicz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-056692   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 085-151485  z dnia:  02/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/04/2015  (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:
III.2.3)

Zamiast:

1. O udzielenie niniejszego
zamówienia ubiegać się mogą
Wykonawcy, którzy wykażą, że
spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia
tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, zrealizowali:
— co najmniej 1 zamówienie,
którego przedmiotem była
dostawa wanny nieogrzewanej do
przechowywania drewna o wartości
nie mniejszej niż 400 000 PLN
netto, lub wanny ogrzewanej do
konserwacji drewna o wartości nie
mniejszej niż 200 000 PLN netto.

Powinno być:

1. O udzielenie niniejszego
zamówienia ubiegać się mogą
Wykonawcy, którzy wykażą, że
spełniają warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia
tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, zrealizowali:
a) co najmniej 1 zamówienie, którego
przedmiotem była dostawa wanny
nieogrzewanej do przechowywania
drewna o wartości nie mniejszej
niż 400 000 PLN netto, lub wanny
ogrzewanej do konserwacji drewna
o wartości nie mniejszej niż 200 000
PLN netto; lub
b) co najmniej 2 zamówienia na
dostawę mebli laboratoryjnych lub
dygestoriów o wartości nie mniejszej
niż 100 000 PLN łącznie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców:
10
Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów:
Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów: 1.
Zamawiający zaprosi do składania
ofert nie więcej niż 10 wykonawców
dla każdego z zadań.Zaproszonym
do składania ofert może być
wyłącznie Wykonawca, który
wykaże, iż spełnia warunki udziału
w postępowaniu, określone w
części III.2) ogłoszenia. Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu
będzie mniejsza bądź równa 10, do
złożenia ofert zostaną zaproszeni
wszyscy Wykonawcy spełniający te
warunki.2. Jeżeli warunki określone
w pkt III.2) ogłoszenia spełnia
większa liczba Wykonawców,niż
10, Zamawiający dokona oceny
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu wg.
następujących kryteriów: a. W
pierwszej kolejności Zamawiający
zakwalifikuje Wykonawców, którzy
zrealizowali największą ilość
zamówień, o których mowa w pkt.
III.2.3) 1. - za każde dodatkowe
(ponad 1 wymagane) zamówienie
Wykonawca uzyska maksymalnie
1 pkt., jednak nie więcej niż 10
punktów.b. W przypadku, gdy
Wykonawcy uzyskają równą ilość
punktów, wg. kryterium opisanego
powyżej, kryterium dodatkowej
selekcji będzie łączna wartość
netto zrealizowanych zamówień
(im większa wartość, tym wyższa
pozycja).

Przewidywana liczba wykonawców:
10
Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów:
Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów: 1.
Zamawiający zaprosi do składania
ofert nie więcej niż 10 wykonawców
dla każdego z zadań.Zaproszonym
do składania ofert może być
wyłącznie Wykonawca, który
wykaże, iż spełnia warunki udziału
w postępowaniu, określone w
części III.2) ogłoszenia. Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu
będzie mniejsza bądź równa 10, do
złożenia ofert zostaną zaproszeni
wszyscy Wykonawcy spełniający te
warunki. 2. Jeżeli warunki określone
w pkt III.2) ogłoszenia spełnia
większa liczba Wykonawców,niż
10, Zamawiający dokona oceny
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu wg.
następujących kryteriów: a. W
pierwszej kolejności Zamawiający
zakwalifikuje Wykonawców, którzy
zrealizowali największą ilość
zamówień, o których mowa w pkt.
III.2.3) 1. a) - za każde dodatkowe
(ponad 1 wymagane) zamówienie
Wykonawca uzyska maksymalnie
1 pkt., jednak nie więcej niż 10
punktów. b. W przypadku, gdy
Wykonawcy uzyskają równą ilość
punktów, wg. kryterium opisanego
powyżej, kryterium dodatkowej
selekcji będzie łączna wartość netto
zrealizowanych zamówień, zgodnie
z pkt. III.2.3) 1. a) i b) (im większa
wartość, tym wyższa pozycja).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
29/05/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/06/2015   Godzina: 11:00
(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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