
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 6

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:  Gmina Miasta Radomia - Urząd
Miejski w Radomiu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30

Miejscowość:  Radom Kod pocztowy:  26-610 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 483620280/+48 483620284

Osoba do kontaktów:  Aleksandra Paprocka

E-mail:  bzp@umradom.pl Faks:  +48 483620282/+48 483620289

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.bip.radom.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:
Przetarg nieograniczony na dostawę książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w 18 szkołach
gimnazjalnych w ramach projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/
uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013”.

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w 18 szkołach
gimnazjalnych w ramach projektu „Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/
uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013”.
Zamówienie zostało podzielone na 18 części.
Część I zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 22 w Radomiu.
Część II zamówienia: książki dla Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Radomiu.
Część III zamówienia: książki dla Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.
Część IV zamówienia: książki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Radomiu.
Część V zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 11 w Radomiu.
Część VI zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomiu (ZSO nr 7).
Część VII zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 2 w Radomiu.
Część VIII zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 3 w Radomiu.
Część IX zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 5 w Radomiu.
Część X zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radomiu.
Część XI zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 8 w Radomiu.
Część XII zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 10 w Radomiu.
Część XIII zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 12 w Radomiu.
Część XIV zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 13 w Radomiu.
Część XV zamówienia: książki dla Publicznego Gimnazjum nr 23 w Radomiu (ZSO nr 6).
Część XVI zamówienia: książki dla Zespołu Szkół nr 1 w Radomiu.
Część XVII zamówienia: książki dla Zespołu Szkół nr 2 w Radomiu.
Część XVIII zamówienia: książki dla Zespołu Szkół Integracyjnych w Radomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 22110000  
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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)
BZP.271.1313.2012.AP

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_bzpradom
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-108665   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 150-251077  z dnia:  07/08/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/08/2012  (dd/mm/rrrr)



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 6

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)

Zamiast:

Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8,
10 i 11
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert

Powinno być:

Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

W odniesieniu do pkt 6) — składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4
—8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Dokumenty, o których mowa w pkt
a) i c) oraz w odniesieniu do pkt
6), powinny być wystawione nie
wcześniej

Powinno być:

W odniesieniu do pkt 6) — składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4—8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Dokumenty, o których mowa w pkt
a) i c) oraz w odniesieniu do pkt
6), powinny być wystawione nie
wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt b), powinien być
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niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—
8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5—8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z
tym
że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń — zastępuje
się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sadowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób

wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8
ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z
tym
że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń — zastępuje
się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sadowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób

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

Zamiast:
12/09/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/09/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
12/09/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/09/2012   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
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Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-117756


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



