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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Instytut Nawozów Sztucznych

Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A

Miejscowość: Puławy Kod pocztowy: 24-110

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Instytut Nawozów Sztucznych Tel.: +48814731406

Osoba do kontaktów: Stanisław Jaworski

E-mail: stanislaw.jaworski@ins.pulawy.pl Faks: +48814731410

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.ins.pulawy.pl

Adres profilu nabywcy (URL): ________________________________________

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy
2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa aparatów, maszyn i urządzeń w ramach projektu "Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2"
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa aparatów, maszyn i urządzeń w ramach projektu "Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2"
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 42513290 ______________________________

Dodatkowe
przedmioty

42512000 ______________________________

42993000 ______________________________

42924740 ______________________________

44615000 ______________________________
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
INS/NO-38/2009
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP

 OJS eSender

 Login: SIMAP2_jkobus

 Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-113191 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
2009/S 190-273591 z dnia 02/10/2009
IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29/09/2009
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych 

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została
przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za
nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej
publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję
zamawiającą

W obu przypadkach
VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

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 (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia
lub zakupu(ów):

Dostawa aparatów, maszyn i
urządzeń w ramach projektu "Budowa
Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej surowców roślinnych z
zastosowaniem CO2".

Dostawa aparatów, maszyn i
urządzeń w ramach projektu "Budowa
Centrum Badań Procesów Ekstrakcji
Nadkrytycznej surowców roślinnych z
zastosowaniem CO2".
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: agregat
chłodniczy
Agregat sprężarkowy śrubowy
ze skraplaczami powietrznymi,
z osprzętem; przeznaczenie:
schładzanie czynnika chłodniczego
instalacji (roztwór glikolu);
temperatura: wylot/wlot: -2 st. C / + 3
st. C, moc cieplna: około 574 kW.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(CPV): 42513290, 42512000,
42993000, 42924740, 44615000.
Szt 1.

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: agregat
chłodniczy
Agregat sprężarkowy śrubowy
ze skraplaczami powietrznymi
z osprzętem; przeznaczenie:
schładzanie czynnika chłodniczego
instalacji (roztwór glikolu);
temperatura: wylot/wlot: -15 st. C /
-10 st. C lub -2 st. C / +3 st. C, moc
cieplna około 293 kW.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(CPV): 42513290, 42512000,
42993000, 42924740, 44615000.
Szt 1.

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: pompa ditlenku
węgla, układ napędowy pompy
ditlenku węgla, pulsator
Pompa nurowa lub membranowa,
wydajność: 10 m³/h, ciśnienie ssania
/ tłoczenia / temperatura ssania:
6,0–6,7 MPa / 53 MPa / -5–0 st.
C; układ napędowy odpowiedni
do pompy ditlenku wegla; pulsator
– zbiornik mkulisty, średnica
wewnętrzna = 395 mm, objętość
0,033 m³ (do wentylacji przez układ
pompy ditlenku węgla / rurociagi);
ciśnienie / temperatura obliczeniowa:
63 MPa / 50 st. C; materiał: stal
kwasoodporna.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(CPV): 42513290, 42512000,
42993000, 42924740, 44615000.
Szt 3, po jednej dla każdego
wymienionego urządzenia.

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: stacja mycia
instalacji
Uniwersalan ciśnieniowa stacja do
mycia instalacji z pozostałości po
procesie produkcyjnym; możliwość
podłączenia do rurociągów i aparatów
technologicznych; pracująca
okresowo, z różnymi środkami
myjącymi.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(CPV): 42513290, 42512000,
42993000, 42924740, 44615000.
Szt 1.

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: ekstraktor
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

Zbiornik cylindryczny pionowy
z koszem wewnętrznym i
szybkozamkiem; srednica
wewnętrzna = 1 000 mm, objętość
= 2,5 m³; ciśnienie / temperatura
obliczeniowa: 63 MPa / 100 st.
C; materiał; stal weglowa / stal
kwasoodporna.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(CPV): 42513290, 42512000,
42993000, 42924740, 44615000.
Szt 2.

Sekcja III.1.1) Wymagane wadia
i gwarancje

Zamawiający przewiduje wniesienie
przez oferentów wadium. Wysokość
wadium zostanie określona w SIWZ.

Zamawiający będzie żądał wniesienia
wadium przed upływem terminu
składania ofert.Ustala się wadium dla
poszczególnych części w wysokości:
1. Agregat chłodniczy - 20 000
PLN2. Agregat chłodniczy - 20 000
PLN3. Pompa ditlenku węglaUkład
napędowy pompy ditlenku węgla
Pulsator - 37 500 PLN4. Stacja mycia
instalacj - 10 000 PLN5. Ekstraktor -
130 000 PLN

Sekcja III.2.1) Sytuacja
podmiotowa wykonawców, w
tym wymogi dotyczące wpisu
do rejestru zawodowego lub
handlowego

Dokumenty wymagane: 1) wniosek
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu - załącznik Nr 2
do niniejszego ogłoszenia; 2)
wykaz wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) dostaw
aparatów, maszyn i urządzeń
danego rodzaju, o podobnych
parametrach technicznych wraz z
dokumentami potwierdzającymi ich
należytą realizację – załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia,3) aktualny
odpis z właściwego rejestru albo
aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu; 4)
koncesja, zezwolenie lub licencja,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem; 5)
aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego

Dokumenty wymagane:
1) aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
2) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4
- 8 Prawa zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
3) aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 Prawa zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
4) aktualne zaświadczenie
właściwego Naczelnika Urzędu
Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

kraju pochodzenia osoby w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4
- 8 Prawa zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu; 6)
aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt.
9 Prawa zamówień publicznych,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu; 7)
aktualne zaświadczenie właściwego
Naczelnika Urzędu Skarbowego
oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu; 8) Wykonawca
zamieszkały poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w
pkt. 3, 5, 6, 7 składa dokument lub
dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio,
że: a) nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości o
zamówienie publiczne; b) nie zalega
z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego
organu; c) nie orzeczono wobec

potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
5) Wykonawca zamieszkały poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w
pkt. 1, 2, 3, 4 składa dokument lub
dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości o zamówienie
publiczne;
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego
organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie;
Dokumenty, o których mowa w pkt.
5) lit. a i c powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Dokument, o którym
mowa w pkt. 5) lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się powyższych
dokumentów oraz informacji z
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

niego zakazu ubiegania się o
zamówienie; Dokumenty, o których
mowa w pkt. 8) lit. a i c powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Dokument, o
którym mowa w pkt. 8) lit. b, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.Jeżeli w kraju
pochodzenia osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się powyższych dokumentów oraz
informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - do terminów
wystawienia wyżej wymienionych
dokumentów stosuje odpowiednio się
zapisy pkt. 5, 6 i 7); 9) oświadczenie
do postępowania o zamówienie
publiczne z art. 22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z
wykorzystaniem wzoru - załącznik
Nr 4 10) referencje potwierdzające
spełnienie kryterium określonego w
pkt VII. 1. 5)

Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - do terminów
wystawienia wyżej wymienionych
dokumentów stosuje odpowiednio się
zapisy pkt. 3, 4 i 5);
6) wykaz wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) dostaw
aparatów, maszyn i urządzeń danego
rodzaju, o podobnych parametrach
technicznych wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich należytą
realizację
7) oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne ( art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych)

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi
do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

3) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia.

III.2.3) Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykonawcy, którzy wykażą, że w
okresie ostatnich trzech (3) lat przed
dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia (a jeżeli
firma działa krócej w okresie
funkcjonowania firmy), wykonali i/lub
dostarczyli
aparaty, maszyny i urządzenia
danego rodzaju, o podobnych
parametrach technicznych. Brak
referencji
wyklucza oferenta z dalszego
postępowania.

Zdolność techniczna: Informacje i
formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów: o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie -
wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie),wykonali
i/lub dostarczyli aparaty,
maszyny i urządzenia danego
rodzaju, o podobnych parametrach
technicznych;
2) dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia;

IV.1.2) Ograniczenie liczby
wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert
lub do udziału:

Przewidywana liczba wykonawców
5 Obiektywne kryteria wyboru
ograniczonej liczby kandydatów:
Kryterium oceny wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: 1) liczba referencji
– minimum 1; — za wymagane
minimum – 100 pkt, — za każdą
dodatkową referencję ponad
wymagane minimum – 1 pkt.
W odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym
wniosek o dopuszczenie do
udziału w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego mogą
składać wszyscy zainteresowani
Wykonawcy. Spośród Wykonawców,
którzy złożą wnioski wraz z
oświadczeniami i dokumentami
wymaganymi przez Zamawiającego,
zostanie zaproszonych do dialogu
konkurencyjnego po 5 Wykonawców,
oddzielnie dla każdej pozycji
zakupowej, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu
i uzyskają najwyższe oceny
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu

Przewidywana liczba wykonawców
5. Obiektywne kryteria
wyboru ograniczonej liczby
kandydatów:Kryterium oceny
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: liczba wykonanych
dostaw - minimum 1 dostawa- za
wymagane minimum - 100 pkt, -
za każdą wykazaną, potwierdzoną
dostawę ponad wymagane minimum
- 1 pkt. W odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym,
wniosek o dopuszczenie do udziału
do udziału w przedmiotowym
postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, mogą
składać wszyscy zainteresowani
Wykonawcy.
Spośród Wykonawców, którzy złożą
wnioski wraz z oświadczeniami
i dokumentami wymaganymi
przez Zamawiającego, zostanie
zaproszonych do dialogu
konkurencyjnego po 5 Wykonawców,
oddzielnie dla każdej części
zamówienia, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu
i uzyskają najwyższe oceny
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Jeżeli liczba
Wykonawców, którzy spełniają
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Miejsce, w którym znajduje
się zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

będzie mniejsza niż 5 Zamawiający
zaprosi do składania ofert wszystkich
Wykonawców spełniających te
warunki. Wykonawca, który nie
zostanie zaproszony do udziału
w dialogu, traktowany będzie
jako wykluczony z udziału w
przedmiotowym postępowaniu.
Zaproszenie do udziału w dialogu
konkurencyjnym będzie zawierało
następujące informacje: 1) termin i
miejsce opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu; 2) opis potrzeb
i wymagań Zamawiającego
umożliwiający przygotowanie się
Wykonawców do udziału w dialogu; 3)
miejsce i termin rozpoczęcia dialogu.
Oferenci zakwalifikowani do dalszego
udziału w postępowaniu mogą
składać oferty na pozycje zakupowe,
na które uzyskali dopuszczenie do
dalszego udziału w postępowaniu.

warunki udziału w postępowaniu
będzie mniejsza niż 5 Zamawiający
zaprosi do dialogu wszystkich
Wykonawców spełniających te
warunki. Wykonawca, który nie
zostanie zaproszony do udziału
w dialogu, traktowany będzie
jako wykluczony z udziału w
przedmiotowym postępowaniu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

(dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

30/10/2009 13:00 20/11/2009 13:00
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
______________________________ ____________________________________________________________

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
19/10/2009 (dd/mm/rrrr)
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