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Dostawy - 80994-2019

20/02/2019    S36    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
I. II. VI. VII.

Polska-Kielce: Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

2019/S 036-080994

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 011-020907)

Legal Basis:

 
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Świętokrzyska 
657-000-97-74 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
Kielce 
25-314 
Polska 
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nietrzpiel 
Tel.: +48 413424140 
E-mail: dzp@tu.kielce.pl 
Faks: +48 413424270 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rozbudowa aparatury do badań georadarowych; system do badań metodą emisji akustycznej
Numer referencyjny: ATZ-381-56/2018

II.1.2) Główny kod CPV

38112100
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa aparatury do badań georadarowych obejmująca dostawę fabrycznie nowych: anteny
dwu-częstotliwościowej 200/600 Mhz, anteny o częstotliwości środkowej 40 Mhz wraz z niezbędnym osprzętem, odbiornika
systemu GPS, oprogramowania do obróbki danych 3D oraz modernizację jednostki centralnej. Po rozbudowie aparatura do
badań georadarowych powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje
także dostawę fabrycznie nowego systemu do badań metodą emisji akustycznej – systemu do pomiaru sygnałów AE dla
Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych dla Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/02/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 011-020907

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, że posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:
Dla części 1 - 244 256,00 PLN;
Dla części 2 - 410 151,00 PLN.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, że posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej:
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Dla części 1 - 244 256,00 PLN;
Dla części 2 - 350 000,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną
dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż:
Dla części 1 - 244 256,00 PLN;
Dla części 2 - 410 151,00 PLN.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej 1 dostawę
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż:
Dla części 1 - 244 256,00 PLN;
Dla części 2 - 350 000,00 PLN.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w części I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający dopuszcza aby wykaz dostaw, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w części I, o którym mowa w
rozdziale VII ust. 4 lit. b SIWZ, dotyczył dostawy która była wykonana w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert.


