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

1 / 5

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:  Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Plac Dwóch Miast 1

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  _____ Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 784073119

Osoba do kontaktów:  Sławomir Piotrowski

E-mail:  przetargi@ergoarena.pl Faks:  +48 587601029

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ergoarena.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 i montaż elementów systemu informacyjnego i reklamowo-identyfikacyjnego w Hali Ergo Arena w
Gdańsku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa i montaż elementów systemu informacyjnego i reklamowo-identyfikacyjnego w Hali Ergo Arena w
Gdańsku

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30231320  
Dodatkowe przedmioty 32351200  
 51612000  
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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)
5/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_WHSW
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-027113   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 041-067787  z dnia:  27/02/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/02/2014  (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:
II.1.8)Części

Zamiast:

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na
części: tak
Oferty można składać w odniesieniu
do wszystkich części

Powinno być:
To zamówienie podzielone jest na
części: nie

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamiast:

Zewnętrzny ekran na elewacji o
przeznaczeniu reklamowym, banda
LED, monitory DS, system informacji
parkingowej.

Powinno być:
Zewnętrzny ekran na elewacji o
przeznaczeniu reklamowym, banda
LED, monitory DS,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3)Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji w dniach: 56 (od
udzielenia zamówienia)

Zamiast:

Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji
w dniach: 56 (od udzielenia
zamówienia)

Powinno być:

Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji
w dniach: 84 (od udzielenia
zamówienia)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr: 4 Nazwa: System
informacji parkingowej

Zamiast:
Część nr: 4 Nazwa: System
informacji parkingowej

Powinno być:
Część nr: 4 Nazwa: System
informacji parkingowej - brak tej
części.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamiast:

Zadanie 1-15 000 PLN, zadanie
2-25 000, zadanie 3-20 000, zadanie
4-300.

Powinno być:
60.000
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Posiadają środki
finansowe lub zdolnością kredytową
w wysokości co najmniej 1 mln zł.
(Warunek nie dotyczy wykonawców
składających ofertę tylko na zadanie
4)

Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Posiadają środki
finansowe lub zdolnością kredytową
w wysokości co najmniej 1 mln zł.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym
okresie dostawę i montaż ekranów
LED o łącznej wartości min. 1 mln
PLN brutto.
W przypadku składania ofert przez
wykonawców występujących
wspólnie jeden wykonawca musi
spełnić ten warunek.
(Warunek nie dotyczy wykonawców
składających ofertę tylko na zadanie
4)

Powinno być:

1. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym
okresie dostawę i montaż ekranów
LED o łącznej wartości min. 1 mln
PLN brutto.
W przypadku składania ofert przez
wykonawców występujących
wspólnie jeden wykonawca musi
spełnić ten warunek.

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: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-029694
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