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I. II. VI. VII.

Polska-Kielce: Aparatura kontrolna i badawcza
2019/S 169-413107
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 152-374535)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa Reometru dynamicznego ścinania do badań lepiszczy asfaltowych oraz
Spieniarki laboratoryjnej do wytwarzania lepiszcza przeznaczonego do technologii
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
Numer referencyjny: ATZ-381-38/19

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

38500000
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
— fabrycznie nowego reometru dynamicznego ścinania do badań lepiszczy
asfaltowych,
— fabrycznie nowej spieniarki laboratoryjnej do wytwarzania lepiszcza
przeznaczonego do technologii produkcji mieszanek mineralo-asfaltowych z
asfaltem:
Dla Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413107-2019:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-5438058-S63Mae21VVxmzwjoksztg38RpLFwzSS0NvTJAA…
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W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
— Dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia według
załącznika nr 1,
— Przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w
urządzeniach lub dostarczonego wraz z urządzeniami,
— Dostawy i montażu urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
— Uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania urządzenia. Po zainstalowaniu i
uruchomieniu, urządzenie powinno być w pełni gotowe do pracy,
— udzielenia serwisu gwarancyjnego na warunkach co najmniej takich jak w
załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2019

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 152-374535

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i
finansowa
Zamiast:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu.
Dla części I:
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 275 000,00
PLN.
Dla części II:
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 312 000,00
PLN.
Powinno być:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu.
Dla części I: 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 312 000,00 PLN;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413107-2019:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-5438058-S63Mae21VVxmzwjoksztg38RpLFwzSS0NvTJAA…
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Dla części II: 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 275 000,00 PLN.
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i
kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu.
Dla części I:
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 275 000,00 PLN.
Dla części II:
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 312 000,00 PLN.
Powinno być:
Wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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 niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu.
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413107-2019:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-5438058-S63Mae21VVxmzwjoksztg38RpLFwzSS0NvTJAA…
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Dla części I: 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 312 000,00 PLN;
Dla części II: 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 275 000,00 PLN.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413107-2019:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-5438058-S63Mae21VVxmzwjoksztg38RpLFwzSS0NvTJAA…
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