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Unia Europejska

Suplement 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 Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
w Tuchowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Reymonta 19

Miejscowość:  Tuchów Kod pocztowy:  33-170 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
w Tuchowie

Tel.: +48 146525819

Osoba do kontaktów:  Ryszard Mysior

E-mail:  rmysior@gmail.com Faks:  +48 146525819

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://ckziu.tuchow.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 do pracowni i warsztatów w branży mechanicznej w CKZiU w Tuchowie”

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego wyposażenia do pracowni i warsztatów w branży
mechanicznej w CKZiU w Tuchowie w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2
Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego”.
W ramach niniejszego postępowania realizowane są następujące zadania / części wchodzące w zakres
projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE”:
1. Zadanie / Część nr I - „Sprzęt komputerowy, drukarki, rzutniki, ekrany”
2. Zadanie / Część nr II - „Mechatronika”
3. Zadanie / Część nr III - „Narzędzia robocze i przyrządy pomiarowe”
4. Zadanie / Część nr IV - „Elektrotechnika i elektronika samochodowa”
5. Zadanie / Część nr V - „Diagnostyka pojazdów”
6. Zadanie / Część nr VI - „Obrabiarki”
7. Zadanie / Część nr VII - „Diagnostyka pojazdów - tester”
8. Zadanie / Część nr VIII - „Pracownia elektrotechniki i elektroniki - tester”
9. Zadanie / Część nr IX - „Tokarka CNC ze sterowaniem”
10. Zadanie / Część nr X - „Pracownia programowania obrabiarek”
Projekt „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 39162100  
Dodatkowe przedmioty 39162000  
 39162110  
 30200000  
 30213100  
 30232110  
 38652100  
 38653400  
 44510000  
 44512940  
 43800000  
 31000000  
 31600000  
 31700000  
 42600000  
 42637000  
 39294000  
 34300000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 34330000  
 38548000  
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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)
CKZiU.070.4.7.1.2017

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ZSPTuchow
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-075660   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 108-218337  z dnia:  08/06/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/06/2017  (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:
I.1) Nazwa, adresy i punkty
kontaktowe:

Zamiast:

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji
zamawiającej/ podmiotu
zamawiającego: (URL) http://
ckziu.tuchow.pl/

Powinno być:

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji
zamawiającej/ podmiotu
zamawiającego: (URL) http://
ckziu.tuchow.pl/ i http://
www.odidz.strefa.pl

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne -
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub
wykonuje należycie:
a) co najmniej 2 zamówienia
polegające na dostawie pomocy
dydaktycznych lub pomocy
naukowych odpowiadających
przedmiotowi i wartości tej części
zamówienia na którą Wykonawca
składa ofertę

Powinno być:

Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub
wykonuje należycie:
a) co najmniej 2 zamówienia
polegające na dostawie sprzętu
odpowiadającego przedmiotowi i
wartości tej części zamówienia na
którą Wykonawca składa ofertę

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne -
Minimalny poziom ewentualnie

Zamiast:

Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu

Powinno być:

Wykonawca spełni ten warunek
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu
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wymaganych standardów: (jeżeli
dotyczy)

składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub
wykonuje należycie:
a) co najmniej 2 zamówienia
polegające na dostawie pomocy
dydaktycznych lub pomocy
naukowych
odpowiadających przedmiotowi i
wartości tej części zamówienia na
którą Wykonawca składa ofertę tj.:
(Pomoce dydaktyczne lub pomoce
naukowych odpowiadające
przedmiotowi zamówienia /
Minimalna
wartość każdego wykazanego
zamówienia)
Część I Sprzęt komputerowy,
drukarki, rzutniki, ekrany / 10 000,00
zł
Część II Mechatronika / 3 000,00 zł
Część III Narzędzia robocze i
przyrządy pomiarowe / 14 000,00 zł
Część IV Elektrotechnika i
elektronika samochodowa / 5 000,00
zł
Część V Diagnostyka pojazdów / 7
000,00 zł
Część VI Obrabiarki / 56 000,00 zł
Część VII Diagnostyka pojazdów -
tester / 2 000,00 zł
Część VIII Pracownia elektrotechniki
i elektroniki - tester / 2 000,00 zł
Część IX Tokarka CNC ze
sterowaniem / 45 000,00 zł
Część X Pracownia programowania
obrabiarek / 15 000,00 zł
Uwaga:
W przypadku wskazania przez
Wykonawcę, w celu wykazania
spełniania warunków udziału,
waluty inna niż polska (PLN), w
celu jej przeliczenia stosowany
będzie średni kurs NBP na dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub
wykonuje należycie:
a) co najmniej 2 zamówienia
polegające na dostawie sprzętu
odpowiadającego przedmiotowi i
wartości tej części zamówienia na
którą Wykonawca składa ofertę tj.:
(Pomoce dydaktyczne lub pomoce
naukowych odpowiadające
przedmiotowi zamówienia /
Minimalna
wartość każdego wykazanego
zamówienia)
Część I Sprzęt komputerowy,
drukarki, rzutniki, ekrany / 10 000,00
zł
Część II Mechatronika / 3 000,00 zł
Część III Narzędzia robocze i
przyrządy pomiarowe / 14 000,00 zł
Część IV Elektrotechnika i
elektronika samochodowa / 5 000,00
zł
Część V Diagnostyka pojazdów / 7
000,00 zł
Część VI Obrabiarki / 56 000,00 zł
Część VII Diagnostyka pojazdów -
tester / 2 000,00 zł
Część VIII Pracownia elektrotechniki
i elektroniki - tester / 2 000,00 zł
Część IX Tokarka CNC ze
sterowaniem / 45 000,00 zł
Część X Pracownia programowania
obrabiarek / 15 000,00 zł
Uwaga:
W przypadku wskazania przez
Wykonawcę, w celu wykazania
spełniania warunków udziału,
waluty inna niż polska (PLN), w
celu jej przeliczenia stosowany
będzie średni kurs NBP na dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

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

Zamiast:
18/07/2017   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/07/2017   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

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

Zamiast:
18/07/2017   Godzina: 09:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
19/07/2017   Godzina: 09:15
(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:
03/07/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-089487
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