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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:  Skarb Państwa - Jednostka
Wojskowa Nr 2305

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Marsa 80

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  04-520 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Jednostka Wojskowa Nr 2305 Tel.: +48 261895026

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail:  2305.zamowienia@ron.mil.pl Faks:  _____

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html

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 indywidualnych noktowizorów

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa indywidualnych noktowizorów. Szczegółowe informacje dotyczące
przedmiotu zamówienia zostaną określone w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) –
Opis przedmiotu zamówienia, które ze względu na poufny charakter informacji zostaną przekazane wyłącznie
Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany
za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu wskazanego przez wykonawcę e-mail.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38632000  
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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-03/DOiB/2019

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_JW2305
Dane referencyjne ogłoszenia:   2019-050366   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2019/S 071-169136  z dnia:  10/04/2019  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
05/04/2019  (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:
sekcja III.2.3) pkt 2 ppkt 2) lit. b

Zamiast:

b) sprzęt do wykrywania,
łączenia danych, rozpoznania lub
identyfikacji, urządzenia zespolone
do analizy sensorycznej, na
których wytwarzanie lub obrót jest
wymagana koncesja, każda o łącznej
wartości równej lub większej niż 2
000 000,00 zł brutto (słownie: dwa
miliony złotych i 00/100) wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na
rzecz których zamówienia te zostały
wykonane, oraz załączy dowody,
określające czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.

Powinno być:
b) sprzęt do wykrywania,
łączenia danych, rozpoznania lub
identyfikacji, urządzenia zespolone
do analizy sensorycznej oraz
inne dostawy uzbrojenia, środków
bojowych, na których wytwarzanie
lub obrót jest wymagana koncesja,
każda o łącznej wartości równej
lub większej niż 2 000 000,00 zł
brutto (słownie: dwa miliony złotych
i 00/100) wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów na rzecz których
zamówienia te zostały wykonane,
oraz załączy dowody, określające
czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

7. Wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami należy umieścić w
opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez

Powinno być:

7. Wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami należy umieścić w
opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez
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uszkodzenia tego opakowania
przed terminem otwarcia wniosków i
złożyć w KancelariiTajnej w siedzibie
Zamawiającego. Opakowanie winno
być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy. Wykonawca
winien opakowanie zaadresować
na adres zamawiającego oraz
nanieść następujące oznaczenia:
„Wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowanie nr ZP-03/
DOIB/2019. Nie otwierać przed
dniem 28.05.2019 r. godz. 11:00”

uszkodzenia tego opakowania
przed terminem otwarcia wniosków i
złożyć w KancelariiTajnej w siedzibie
Zamawiającego. Opakowanie winno
być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy. Wykonawca
winien opakowanie zaadresować
na adres zamawiającego oraz
nanieść następujące oznaczenia:
„Wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowanie nr ZP-03/
DOIB/2019. Nie otwierać przed
dniem 04.06.2019 r. godz. 12:00”

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin przyjmowania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
28/05/2019   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/06/2019   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:
27/05/2019  (dd/mm/rrrr) - ID:2019-074549
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