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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Nowogrodzka 47a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-695

Punkt kontaktowy: pok. 323

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 222442858

Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl

Faks: +48 222013408

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ncbr.gov.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem są usługi rezerwacji, sprzedaży
i dostawy biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
60400000
63512000
66512000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
32/13/PN
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_NCBR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-116032 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 166-288890 z dnia: 28/08/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
27/08/2013 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
W niniejszym postępowaniu,
W niniejszym postępowaniu,
III.1.1) Wymagane wadia i
stosownie do wymogów uPzp,
stosownie do wymogów uPzp,
Wykonawca zobowiązany jest do
Wykonawca zobowiązany jest do
gwarancje:
wniesienia wadium. Wadium należy wniesienia wadium. Wadium należy
wnieść w wysokości 35 000,00 PLN wnieść w wysokości 35 000,00 PLN
(słownie trzydzieści pięć tysięcy zł) (słownie trzydzieści pięć tysięcy zł)
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert.
ofert.
Wadium może być wniesione w
Wadium może być wniesione w
jednej lub kilku następujących
jednej lub kilku następujących
formach:
formach:
1) pieniądzu,
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
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z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn.
z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn.
zm.).
zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu
Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Narodowego
rachunek bankowy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju:
Centrum Badań i Rozwoju:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
I Oddział w Warszawie
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820
nr 22 1130 1017 0020 1020 9820
0001
0001
z zaznaczeniem „Wadium – bilety
z zaznaczeniem „Wadium – bilety
lotnicze”
lotnicze”
Za skuteczne wniesienie wadium
Za skuteczne wniesienie wadium
w pieniądzu Zamawiający uzna
w pieniądzu Zamawiający uzna
wadium, które znajdzie się na
wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego rachunku bankowym Zamawiającego
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert. Dowodem wniesienia wadium ofert. Dowodem wniesienia wadium
może być dokument potwierdzający może być dokument potwierdzający
dokonanie przelewu kwoty wadium dokonanie przelewu kwoty wadium
lub jego kopia potwierdzona przez lub jego kopia potwierdzona przez
Wykonawcę, które należy dołączyć Wykonawcę, które należy dołączyć
do oferty.
do oferty.
W przypadku wniesienia wadium
W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniężna,
w formie innej niż pieniężna,
Zamawiający wymaga złożenia
Zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wraz z ofertą oryginału dokumentu
wadialnego (gwarancji lub
wadialnego (gwarancji lub
poręczenia).
poręczenia).
Dokument wadialny, o którym
Dokument wadialny, o którym
mowa w pkt. 8.4. SIWZ, powinien
mowa w pkt. 8.4. SIWZ, powinien
zawierać informacje o udzieleniu
zawierać informacje o udzieleniu
gwarancji lub poręczenia na
gwarancji lub poręczenia na
kwotę wymienioną w pkt 8.1.
kwotę wymienioną w pkt 8.1.
SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie SIWZ, stanowiącą zabezpieczenie
wadium na rzecz Zamawiającego
wadium na rzecz Zamawiającego
w przetargu nieograniczonym
w przetargu nieograniczonym
na usługi rezerwacji, sprzedaży i
na usługi rezerwacji, sprzedaży i
dostawy biletów lotniczych wraz z
dostawy biletów lotniczych wraz z
ubezpieczeniem dla pracowników
ubezpieczeniem dla pracowników
NCBR, ważny przez okres związania NCBR, ważny przez okres związania
ofertą, określony w niniejszej SIWZ, ofertą, określony w niniejszej SIWZ,
oraz zobowiązanie gwaranta/
oraz zobowiązanie gwaranta/
poręczyciela do wypłaty kwoty
poręczyciela do wypłaty kwoty
wadium na pierwsze żądanie
wadium na pierwsze żądanie
Zamawiającego w przypadkach
Zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz
określonych w art. 46 ust. 4a oraz
ust. 5 ustawy Pzp.
ust. 5 ustawy Pzp.
Dokument wadialny, o którym
Dokument wadialny, o którym
mowa w pkt 8.4. SIWZ, należy
mowa w pkt 8.4. SIWZ, należy
złożyć w oddzielnym, zamkniętym
złożyć w oddzielnym, zamkniętym
opakowaniu (kopercie) przed
opakowaniu (kopercie) przed
upływem terminu składania ofert,
upływem terminu składania ofert,
w miejscu wskazanym w pkt 12.
w miejscu wskazanym w pkt 12.
SIWZ. Opakowanie (kopertę)
SIWZ. Opakowanie (kopertę)
zawierającą dokument wadialny
zawierającą dokument wadialny
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należy opisać analogicznie do opisu należy opisać analogicznie do opisu
oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ, oferty wskazanego w pkt 11. SIWZ,
z dopiskiem: wadium. Kserokopię
z dopiskiem: wadium. Kserokopię
niniejszego dokumentu należy
niniejszego dokumentu należy
dołączyć do oferty.
dołączyć do oferty.
Termin wniesienia wadium upływa Termin wniesienia wadium upływa
wraz z upływem terminu składania wraz z upływem terminu składania
ofert.
ofert.
Wadium musi zabezpieczać ofertę Wadium musi zabezpieczać ofertę
przez cały okres związania ofertą,
przez cały okres związania ofertą,
począwszy od dnia, w którym upływa począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
termin składania ofert.
Zamawiający zwraca wadium
Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom
wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z
wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt 8.10. SIWZ oraz zastrzeżeniem pkt 8.10. SIWZ oraz
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza,
wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium
Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy
niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego w sprawie zamówienia publicznego
lub/i po wniesieniu zabezpieczenia lub/i po wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, z
należytego wykonania umowy, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 5 ustawy zastrzeżeniem art. 46 ust. 5 ustawy
Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium Pzp. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3
którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, nie złoży dokumentów ustawy Pzp, nie złoży dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa
lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
po jego stronie.
Zamawiający zwraca niezwłocznie Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium na wniosek Wykonawcy,
wadium na wniosek Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego
Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium przez
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust.
wadium na podstawie art. 46 ust.
1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego
rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
Zamawiającego.
Zasady wnoszenia wadium dotyczą Zasady wnoszenia wadium dotyczą
również przedłużania ważności
również przedłużania ważności
wadium oraz wnoszenia nowego
wadium oraz wnoszenia nowego
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wadium w przypadkach określonych
w ustawie Pzp.
Zamawiający wykluczy z
postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
Wykonawców, którzy nie wniosą
wadium w określonym terminie
i prawidłowej formie lub złożą
wadliwe wadium, w tym również na
przedłużony okres związania ofertą
lub
w sytuacji, o której mowa w art. 46
ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający przed podpisaniem
umowy będzie żądał od Wykonawcy
wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto z tytułu
realizacji przedmiotu Umowy,
które służyć będzie do pokrycia
roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy

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

wadium w przypadkach określonych
w ustawie Pzp.
Zamawiający wykluczy z
postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
Wykonawców, którzy nie wniosą
wadium w określonym terminie
i prawidłowej formie lub złożą
wadliwe wadium, w tym również na
przedłużony okres związania ofertą
lub
w sytuacji, o której mowa w art. 46
ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający przed podpisaniem
umowy będzie żądał od Wykonawcy
wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w
wysokości 3,5 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto z tytułu
realizacji przedmiotu Umowy,
które służyć będzie do pokrycia
roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy

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:
05/09/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-120454
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