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odebrano ogłoszenie

Więcej informacji można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

Belgique/Belgić

Danmark

Eirellreland

France

Kónpoq/Klbrrs

Luxembourg

+800 2929
Tl.LI
+800 2929
TILL
+80o 29Ż9
tLTL
+800 2929
LL!L
+352Ż929
44895

6tnrapua

Deutschland

EMd6a

H rvatska

Latvija

Magyarorszóg

+8o0 Ż9Ż9
LNI
+800 2929
LtL1.

+3522929
44895

+35Ż29Ż9
44983
+8002929
L1"LI

Ćeskó
republika

Espańa

Italia

Lietuva

Malta

+3522929
44926
+800 2929
LILL
+8oo 29Ż9
Ll"LL

+800 Ż929
Ll"LI
+800 2929
L1.L1.

Eesti

Odebrano ogtoszenie i nadano mu tymczasowy numer referencyjny 18-457900-001.

Zostanie ono opublikowane na stronie TED W ciągu 5 dni' Więcej informacji o
przepisach, terminach itp można znaleźć w dvrektvwach o zamówieniach
pu blicznvch

Ta wiadomość została Wygenerowana automatycznie. Proszę na nią nie
odpowiadać.
Aby skontaktować się z Urzędem Publikacji, proszę skorzystać z danvch
kontaktowvch na stronie slMAP' W każdej kolejnejwiadomości należy podać numer
wewnętrzny: 18-457900-001.

Uwaga

lD nadawcy

Reception !d (numer
WeWnętrzny)

Data odbioru

Wysłane przez

Tytuł zamówienia

ldentyfikatory ogłoszen!a

E N OTr C ES-G tG / 20L8-L52336

18-457900-001

10.10.18 1.4:02

Główny lnstytut Górnictwa

Dostawa trzech (3) zestawów systemu pomiarowego
poziomu zwierciadła wody.
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Ted.eNotices
Formularze dla zamówień publicznych

EURoPA > eNotices > Strona potwierdzenia wysłania

TED TED STMAP TED eNotices TED eTendering

lmię: Główny lnstytut
Nazwisko: cÓRNlcTwA
Nazwa użytkownika: GlG

Menu użytkownika

Nowy formularz

Twoje ogłoszenia

Profil użytkownika

Wloguj się

Strona potwierd Zenia wysłania

Twój profil został zaktualizowany

strona potwie rdzenia wysłania

Państwa ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii

Europejskiej' Potwierdzenie statusu ogłoszenia zostanie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną.

W przypadku niepowodzenia procedury wysyłania zostaną Państwo także poinformowani, a ogłoszenie

wróci na listę "Formularze do wypełnienia".

oficjalny tytuł :

No-Doc-Ext Number

Data wysłania :

PL-Katowice:

201 8-1 52336

I0/l0/2018 l4:00

Dostęp do Twoich formularzy

Skontaktuj się z nami Klauzula Prawna ] Zarządzane przez Urząd Publikacji córa strony

https://simap.europa.eu/enotices/pub1ishNotice.do?noticeld:492I5Ż4&frmName:F 14 20 1 8- 1 0_ 1 0



***
* *

* ****

ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze !ub
sprostowanie

Se kcja l : l nstytucja zamawiaiąca/pod m i ot zamawiający

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

oficjalna nazwa: Główny lnstytut Górnictwa Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżelijest
znany)

Adres pocztowy: Plac Gwarków 1

Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-166 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 322592547

osoba do kontaktów: Monika Wallenburg

E-mail: mwallenburg@gig.eu Faks: +48 322SBZ2O1

Adresy internetowe : (eżeli dotyczy)

ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiające go: (URL) rnruvwgig.eu

Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (IJRL)

l.2) Rodzaj zamawiającego:
O lnstytucja zamawiająca o Podmiot zamawiający

**

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 lnformacje iformularze on-line: http://
srmap.europa.eu

PL Formularz standardowy 1-4 - ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
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Sekcja ll: Przedmiot zamówienia

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa trzech (3) zestawóW systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.

ll'1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogloszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.

ll'1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

GłÓWny przedmiot 38540000
Słownik główny Słowni k uzupełniający aeżeli doaczy)

PL Formularz standardowy 74 - ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
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Sekcja lV: Procedura

lV.l)Rodzaj procedury (podano W pierwotnym ogłoszeniu)
O onruarta
O Ograniczona
O Ograniczona przyspieszona
O Negocjacyjna
O Negocjacyjna przyspieszona
O Dialog konkurencyjny
o Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
O Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
O Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
o Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
o Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędorruym Unii
Europejskiej

lV.2)! nformacje administracyjne

lV.2. 1)Nu mer ref erencyj ny: (pod an o w pi e rvvotnym o głosz eni u)

FZ-II4817IAJIL7

lV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogloszenie przesłane przez
O eNotices
O TED esender

Login: ENOTICES_GlG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2078-132774 rok i numer dokumentu

lV.2.3)O głosze n i e, które g o dotyczy ni n iej sza publ i kacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U': 2018/5 17]--389461 z dnia: 06/09/2018 (dd/mmłrrr)

lV.2.4) Data wysłan i a pi e rwotnego ogłosze n ia:
o4l09l2oI8 (dd/mmhrr)

PL Formularz standardowy 14 - ogloszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprosfowanle
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Vl.l) ogłoszenie dotyczy:
! Procedury niepełnej
X Sprostowania
D lnformacji dodatkowych

Vl.2) lnformacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
o Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
o Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
O Zamówienia nie udzielono
! Zamówienie moze być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

vr.3.1)
o Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
O Rublikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazanąprzez instfucję zamawiającą
O oba przypadki

vr.3.2)
o W ogłoszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

Vl.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, W którym znajduje się Zamiast:
zmieniany tekst: 1. Zamawiający Wymaga realizacji
Sekcja Vl: lnformacje uzupełniające; całośói przeomlotu Zamowlenla
Vl.3) lnformacje dodatkowe; Punkt 6. do 10 tygodni od daty podpisania

umowy na warunkach DDP
lncoterms 2010. do oznaczoneoo
miejsca wykonania, ti' Główny "
lnsyut Górnictwa, Plac Gwaików 1,
40_166 Katowice, Zakład Geoloqii i

Geofizyki (BH).
W ramach realizacii całości
przedmiotu zamóWienia,
Zamawiaj ący.Wymagana inStalacj i

Systemu W ńiejścu ńskazanvm
przez Użvlkowńika rt czuinilł w
ieionie z6iornika Dz)ećkorilice
oraz 2 czuiniki umieszczone w
piezometróch po obu stronach rzeki
Nąqyny w r.ej.onie Ulicy sportowej
miejscowości Niewiadom Górnv
powiat Rybnik) oraz instruktazil dla
trzech (3) UżytkownikóW.
lnstalacja oraz instruktaz odbędą
się w otiustronnie ustalonvm
teiminie, iednak nie oóŹnii:i niz to
dni robobżvch od datv dosńrczenia
przedmiotu Umowy' l ństalacia

Powinno być:

1. !ąn1awiający Wymaga realizacji
całoscl przeomlotu Zamowlenla
do 10 tygodni od daty podpisania
umowy na warunkach DDP
lncoterms 2010. do oznaczoneoo
mieisca wvkonania. ti. Głównv "
lnstytut Górnictwa,'plac owaików t,
40-166 Katowice, Zaklad Geologii i

Geofizyki (BH).
W ramach realizacii całości
przedmiotu zamóWienia'
Żamawiający.wymagana instalacji
systemu w mrelscu wskazanym
p?zez Użytkowń it<a 1r czujnik
umreszczonv w plezometrze w
rejonie zbiornika Dziećkowice
oraz 2 czulniki umieszczone w
piezometrach po obu stronach rzeki
Nacvnv w reionie ulicv Soortowei
miejścówośii N iewiadoń Górny,'
powiat Rvbnik) oraz instruktazi dla
trzech (3) Użńkowników
lnstalacja oraz instruktaż odbędą
sie w otiustronnie ustalonvm
teiminie. iednak nie oóŹni6i niż to
dni robobżych od daiy dosńrczenia

PL Formularz standardowy 14 - Ogloszenie dodatkovtych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
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Vl.3.4) Daty' które należy poprawió w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w l(órym znajdują się Zamiast:
zmieniane daty: lslLOlzOLB Godzina: 10:00
Sekcja lll: lnformacje o chartakterze (dd/mmhnr)
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym, lll. 1.1)
Wymagane wadia i gwarancje, punh
2. Wadium naleŻy wnieść w terminie
do dnia 29.tO.2O18r, do godz. 10:00.

Miejsce, w Kórym znajdują się Zamiast:
zmieniane daty: lsltolZ}tl Godzina: 10:00
Sekcja lV: Procedura, 1V.3.4) (dd/mmhrr)
Termin skladania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu 29.10.2018r' - ].0:00

i przeprowadzenie instruktaz u

Zostaną potwierdzone protokołem
podpisanym przez obie strony.

Zamiast:
l5lIOl2OI8 Godzina: 10:30
(dd/mmhrr0

przedmiotu umowy. I nstalacja
i orzeorowadzenie instruktażu
zbstaha Dotwierdzone orotokołem
podpisa'ńym przez obiti strony.

Powinno być:
29lLOl2OI8 Godzina: 10:00
(dd/mmhrrĄ

Powinno być:
2q|IO|ZOLB Godzina: 10:00
(dd/mmhrrĄ

Powinno być:
29lIOl20I8 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrĄ

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja lV: Procedura, 1V.3,8)
Warunki otwarcia ofert, Data:
29.I0.2O78r. - 10:30

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

Vl.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w l<tórym nalezy dodać tekst: Tekst do dodania:

Vl.4) lnne dodatkowe informacje:

V|.5) Data wylsłania niniejszego ogłoszenia:
1,01 lOl2OLB (dd/mm/rrrr) - lD:2018-152336

\
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