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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254897-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Sprzęt nawigacyjny
2022/S 093-254897

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 068-179392)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Akademia Morska w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Wały Chrobrego 1-2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Sobczak, Aldona Marciszak
E-mail: bzp@am.szczecin.pl 
Tel.:  +48 914809491
Faks:  +48 914809575
Adresy internetowe:
Główny adres: www.am.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń nawigacyjnych dla Akademii Morskiej w Szczecinie na potrzeby laboratorium automatycznej 
identyfikacji ruchu obiektów w ramach projektu „Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających”
Numer referencyjny: BZP-AZ/262-10/22

II.1.2) Główny kod CPV
34933000 Sprzęt nawigacyjny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem urządzeń nawigacyjnych dla Akademii Morskiej 
w Szczecinie na potrzeby laboratorium automatycznej identyfikacji ruchu obiektów w ramach projektu „Centrum 
Eksploatacji Obiektów Pływających” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru 
określają:
- opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 068-179392

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 15/08/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:05
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:05
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający, na podstawie art. 106 ustawy Pzp żąda, by wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany
sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
a) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez
Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się złożenie materiałów w języku angielskim.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane
świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
2. Unieważnienie postępowania
1) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdziale II
SWZ.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale III ust. 5 SWZ.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
– Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
– Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Powinno być:
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający, na podstawie art. 106 ustawy Pzp żąda, by wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany
sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
a) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez
Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się złożenie materiałów w języku angielskim.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane
świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
2. Unieważnienie postępowania
1) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
3. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k dodanym art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do 
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014),
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.”
4. Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i zasady ich składania określone są w rozdziale II
SWZ.
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale III ust. 5 SWZ.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
– Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
– Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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