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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:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Gdańsku

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Konrada Leczkowa 1A

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-432 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 583423158

Osoba do kontaktów:  Marcin Zawisza

E-mail:  m.zawisza@mopr.gda.pl Faks:  +48 583423151

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mopr.gda.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:
Świadczenie usług opiekuńczych pielęgnacyjno – gospodarczych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Świadczenie usług opiekuńczych pielęgnacyjno - gospodarczych dla mieszkańców Gdańska w okresie od
01.08.2013 r. do 31.12.2013 r.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 85311100  
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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)
PS.ZZZP.343-17/13

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_mopsgdansk
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-078305   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 114-194885  z dnia:  14/06/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/06/2013  (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
zmieniany tekst:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
publicznego mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych. Do ofert
sporządzonej w oparciu o Formularz
oferty, stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ należy dołączyć następujące
oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie dotyczące
spełnienia warunków udziału w
postępowania - art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych –

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: O udzielenie zamówienia
publicznego mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych. Do ofert
sporządzonej w oparciu o Formularz
oferty, stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ należy dołączyć następujące
oświadczenia i dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie dotyczące
spełnienia warunków udziału w
postępowania - art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych –
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Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
(oryginał);
2. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania
zamówienia,
a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie
do dysponowania tymi osobami –
Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień – Załącznik Nr 5 do
niniejszego SIWZ;
4. Oświadczenie o posiadaniu
sprawnego telefaksu poprzez
podanie numeru w ofercie.
W przypadku oferty składanej przez
wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczenie o spełnianiu każdego
z warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 składa co najmniej jeden z
tych wykonawców albo wszyscy
ci wykonawcy wspólnie.
B. W celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy
złożyć następujące dokumenty
w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia – Załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ;
2. Listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r.

Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ
(oryginał);
2. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania
zamówienia,
a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie
do dysponowania tymi osobami –
Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;
3. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień – Załącznik Nr 5 do
niniejszego SIWZ;
4. Oświadczenie o posiadaniu
sprawnego telefaksu poprzez
podanie numeru w ofercie.
W przypadku oferty składanej przez
wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczenie o spełnianiu każdego
z warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 składa co najmniej jeden z
tych wykonawców albo wszyscy
ci wykonawcy wspólnie.
B. W celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy
złożyć następujące dokumenty
w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną z zachowaniem
sposobu reprezentacji:
1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia – Załącznik nr 3 do
niniejszej SIWZ;
2. Listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r.
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o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej –
Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy;
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do

o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym,
że nie należy do grupy kapitałowej –
Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
5. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu -
wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
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udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełniania warunków
udziału
w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy,
określonym powyżej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w
kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
2. Nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania

6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełniania warunków
udziału
w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy,
określonym powyżej.
8. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada dokument wystawiony w
kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony
nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
2. Nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne
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wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
albo składania ofert.
3. Nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie -
wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4. 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 - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert -
albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania,
jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia.
W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty
potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z
wykonawców oddzielnie.
C. Inne wymagane dokumenty:
Dokument określający zasady
reprezentacji oraz osoby uprawnione
do reprezentowania wykonawcy
(oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność
z oryginałem z zachowaniem
sposobu reprezentacji), jeżeli
wykonawcę reprezentuje

i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
albo składania ofert.
3. Nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie -
wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
4. 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 - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert -
albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju,w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia.
W przypadku oferty składanej
przez Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty
potwierdzające, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z
wykonawców oddzielnie.
C. Inne wymagane dokumenty:
Dokument określający zasady
reprezentacji oraz osoby uprawnione
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pełnomocnik - także
pełnomocnictwo, określające zakres
umocowania podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.

do reprezentowania wykonawcy
(oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność
z oryginałem z zachowaniem
sposobu reprezentacji), jeżeli
wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik - także
pełnomocnictwo, określające zakres
umocowania podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Pełnomocnictwo
należy złożyć w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.

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:
25/06/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-084783
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