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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) _____

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12

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

Punkt kontaktowy:  Skrzydło "B" Gmach Główny
Politechniki Gdańskiej, pok. 213

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Joanna Jackiewicz-Paprocka

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

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.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 komputerów w ramach projektów: „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” oraz „Stworzenie
nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w
Politechnice Gdańskiej”

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów w ramach projektów: „Centrum Nanotechnologii
Politechniki Gdańskiej” oraz „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu
kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Część I: dostawa komputerów w ramach projektu
„Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”, Część II: dostawa komputerów w ramach projektu
„Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości
w Politechnice Gdańskiej”, Część III: dostawa przenośnych stacji roboczych w ramach Projektu „Centrum
Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział II oraz załączniki 8, 8a, 8b)

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30213100  
Dodatkowe przedmioty 30213300  
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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/75/051/D/15

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_njackjoa
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-034879   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 054-094079  z dnia:  18/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
13/03/2015  (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:

Zamiast: Powinno być:

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:
Sekcja III:Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym, III.1.2)

Tekst do dodania:
Dotyczy części I i II postępowania: Na podstawie art. 83
ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług Zamawiający będzie ubiegał się
o objęcie towarów (wskazanych w ustawie o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054
z późn. zm.) 0% stawką VAT.Na podstawie art. 83
ust 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) stosuje
się stawkę podatku VAT w wysokości 0% do zakupu
sprzętu komputerowego (dotyczy dostawy jednostek
centralnych komputerów, serwerów, monitorów,
zestawów komputerów, stacjonarnych, drukarek,
urządzeń do transmisji danych cyfrowych (w tym
koncentratorów i switchy sieciowych)

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające, VI.3) 6.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty oraz
dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę w
formie elektronicznej.
7.Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy
pisemnej.
8. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a)zmiany obowiązujących stawek podatku VAT,
b)wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia
zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia i
niemożliwego do zapobieżenia w szczególności
klęski żywiołowej, huraganu, powodzi, katastrofy
transportowej, pożaru, eksplozji, wojny, strajku i innych
nadzwyczajnych wydarzeń, których zaistnienie leży
poza zasięgiem i kontrolą stron. W takiej sytuacji
termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania
wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków,
c)terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego,
d)zmian osób reprezentujących strony umowy lub osób
biorących udział w realizacji przedmiotu umowy,
e)zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron
umowy,
f)w zakresie rodzaju/typu produktu w przypadku
obiektywnej niemożności dostarczenia produktu w
szczególności zakończenia produkcji, niedostępności
na rynku, umowę można zmienić co do rodzaju/
typu produktu pod warunkiem, że produkt będzie
posiadał takie same lub lepsze jakościowo
parametry z jednoczesnym zachowaniem wymagań
określonych przez Zamawiającego dla typów
urządzeń oraz warunków gwarancji określonych przez
Zamawiającego. Zmiana taka nie może spowodować
zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której
był dokonany wybór Wykonawcy; Wykonawca w takim
przypadku sporządza protokół konieczności, wymagana
jest pisemna akceptacja zmiany przez Zamawiającego.
9.Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą
obu stron.
10.Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą
w formie pisemnej i muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-037465
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