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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:  Politechnika Gdańska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) ZP/350/055/U/14

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-233 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Politechnika Gdańska Dział
zamówień publicznych ul. Narutowicza 11/12 83-110
Gdańsk Gmach Główny Skrzydło B pok. 212

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Ewa Życka-Kiełdanowicz

E-mail:  dzp@pg.gda.pl Faks:  +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.gda.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:
Kompleksowa obsługa różnego rodzaju spotkań podczas uroczystości jubileuszowych Politechniki Gdańskiej

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

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa różnego rodzaju spotkań podczas uroczystości
jubileuszowych Politechniki Gdańskiej, rozumiana jako przygotowanie potraw wraz z ich dostawą, zapewnienie
obsługi kelnerskiej i serwisu, odpowiedniej zastawy stołowej i szkła oraz dekoracji kwiatowej w zależności
od rodzaju imprezy oraz rangi gości, jak również posprzątanie po realizacji spotkania, łącznie z usunięciem/
wywozem na własny koszt odpadów konsumpcyjnych i odpadów produkcyjnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6.1 do Siwz.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie przedmiotu
zamówienia w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr
6.1 do Siwz.
4. Ilości w prawie opcji są ilościami przewidywanymi. Zamawiający może z nich skorzystać, lecz nie musi.
Cena jednostkowa dla prawa opcji jest taka sama jak cena dla zamówienia podstawowego. Zamówienie objęte
prawem opcji będzie realizowane w takich samych terminach, jak zamówienie podstawowe.
5. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do Siwz

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55520000  
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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)
ZP/350/055/U/14

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_dzppg
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-113068   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 165-295120  z dnia:  29/08/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/08/2014  (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
zmieniany tekst:
III.2.1 pkt. 1 ppkt. 2)

Zamiast:

Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiadania aktualnego
zezwolenia na
prowadzenie działalności
cateringowej, wydane w drodze
decyzji, przez właściwy organ
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (zatwierdzającej
do prowadzenia działalności

Powinno być:

Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiadania aktualnego
zezwolenia na
prowadzenie działalności
cateringowej, wydane w drodze
decyzji, przez właściwy organ
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (zatwierdzającej
do prowadzenia działalności
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gastronomicznej w zakresie
przygotowywania potraw w
oparciu o surowce, półprodukty i
świadczenia usług cateringowych
transportem własnym).
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za
spełniony jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej dwie usługi polegające
na świadczeniu usług cateringowych,
tj. przygotowaniu i dostawie potraw
wraz z zapewnieniem obsługi
kelnerskiej, serwisu potraw
i napojów, zastawy stołowej,
szkła oraz dekoracji kwiatowej,
każda z usług świadczona dla
zorganizowanej
grupy co najmniej 400 osób podczas
jednorazowego spotkania (w ciągu
jednego dnia danej imprezy) o
wartości
brutto co najmniej 100.000,00 każda.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie
2. Ocena potwierdzenia czy
Wykonawca wykazał spełnienie
warunków

gastronomicznej w zakresie
przygotowywania potraw w
oparciu o surowce, półprodukty i
świadczenia usług cateringowych
transportem własnym).
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia
Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeśli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, wykonał co
najmniej dwie usługi polegające na
świadczeniu usług cateringowych,
tj. przygotowaniu i dostawie
potraw wraz z zapewnieniem
obsługi kelnerskiej, serwisu potraw
i napojów, zastawy stołowej,
szkła oraz dekoracji kwiatowej,
każda z usług świadczona dla
zorganizowanej grupy co najmniej
400 osób podczas jednorazowego
spotkania (w ciągu jednego
dnia danej imprezy) o wartości
brutto co najmniej 45.000,00
każda. Zamawiający nie uzna za
spełnienie warunku wykazanie się
doświadczeniem w zakresie obsługi
takich jednostek jak: szpitale, szkoły,
przedszkola, żłobki, bufety i inne,
gdzie posiłki są organizowane, jak
wyżywienie całodzienne, stałe,
ciągłe i powtarzające się. Wyklucza
się również imprezy plenerowe,
piknikowe, festyny, biesiady.
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym
zakresie
2. Ocena potwierdzenia czy
Wykonawca wykazał spełnienie
warunków

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 04/09/2014 Godzina: 08:30

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 10/09/2014 Godzina: 08:30
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)

Zamiast:

Warunki otwarcia ofert:
Data : 04/09/2014 Godzina09:00
(jeżeli dotyczy)
Miejscowość:
Politechnika Gdańska, ul.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
Gmach Główny, Sala Kolegialna pok.
272

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert:
Data : 10/09/2014 (dd/mm/rrrr)
Godzina09:00
(jeżeli dotyczy)
Miejscowość:
Politechnika Gdańska, ul.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
Gmach Główny skrzydło B -
Kwestura, Sala konferencyjna

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3 pkt. 19

Zamiast:

Ofertę należy złożyć w
nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości
bez ich uszkodzenia. Opakowanie
winno być zaadresowane:
Politechnika Gdańska, Dział
Zamówień Publicznych, Gmach
Główny, Skrzydło B pok. 212
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233
Gdańsk
i opisane:
Kompleksowa obsługa różnego
rodzaju spotkań podczas
uroczystości jubileuszowych
Politechniki Gdańskiej
Nie otwierać przed dniem –
04.09.2014r. godziną: 09:00
oraz opatrzone nazwą i adresem
Wykonawcy.

Powinno być:

Ofertę należy złożyć w
nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie zawartości
bez ich uszkodzenia. Opakowanie
winno być zaadresowane:
Politechnika Gdańska, Dział
Zamówień Publicznych, Gmach
Główny, Skrzydło B pok. 212
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233
Gdańsk
i opisane:
Kompleksowa obsługa różnego
rodzaju spotkań podczas
uroczystości jubileuszowych
Politechniki Gdańskiej
Nie otwierać przed dniem –
10.09.2014r. godziną: 09:00
oraz opatrzone nazwą i adresem
Wykonawcy.

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

Zamiast:
04/09/2014   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/09/2014   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
04/09/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/09/2014   Godzina: 09:00
(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:
02/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-115451
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