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Ogłoszenie nr 540179679-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.

Kielce:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 584516-N-2019 

Data: 09/08/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska, Krajowy numer identyfikacyjny 16950000000000, ul. Al. Tysiąclecia

Państwa Polskiego  7, 25-314  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 424 150, e-mail

anietrzpiel@tu.kielce.pl, faks 041 3443874,041 3424140. 

Adres strony internetowej (url): https://bip.tu.kielce.pl/dzp/przetargi/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: • fabrycznie nowego tunelu

aerodynamicznego i zespołu wentylatorów, • fabrycznie nowych generatorów i momentomierzy,

• oraz fabrycznie nowej aparatury pomiarowo rejestrującej dla Politechniki Świętokrzyskiej,

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W ramach

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: - Dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem

przedmiotu zamówienia według zał.nr 1 SIWZ - Przekazania Zamawiającemu szczegółowych

instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej jednostki dostarczonego urządzenia,

- Przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu lub

dostarczonego wraz z urządzeniem, - Dostawy i montażu urządzeń w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego - Uruchomienia, sprawdzenia poprawności działania urządzenia. Po
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zainstalowaniu i uruchomieniu, urządzenie powinno być w pełni gotowe do pracy. -

Przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzeń dla 2 osób w wymiarze 4 godzin. - Udzielenia

serwisu gwarancyjnego na warunkach co najmniej takich jak wskazane w załączniku nr 2 do

SIWZ 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: • fabrycznie nowego tunelu

aerodynamicznego i zespołu wentylatorów, • fabrycznie nowych generatorów i momentomierzy,

• oraz fabrycznie nowej aparatury pomiarowo rejestrującej dla Politechniki Świętokrzyskiej,

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający

dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w częściach. Część I - Konstrukcja tunelu

aerodynamicznego i zespół wentylatorów o regulowanej prędkości obrotowej Część II - Zespół

generatorów i momentomierzy Część III – Zespół aparatury pomiarowo rejestrującej

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie jednej, dwóch lub

wszystkich części. Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty w zakresie Części I -

Konstrukcja tunelu aerodynamicznego i zespół wentylatorów o regulowanej prędkości

obrotowej, dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku do którego będzie

realizowana dostawa nowego tunelu aerodynamicznego i zespołu wentylatorów, dla

Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia w celu dokładnego zapoznania się z

miejscem dostawy. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu 03.09.2019 r. o godzinie

10:00 przed wejściem do budynku, mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 430, 25-413 w

Kielcach. Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej

najpóźniej na jeden dzień przed terminem wizji pisemnie na adres: Politechnika Świętokrzyska,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce (Dział Zamówień Publicznych, budynek „B”,

pokój nr 2.33 lub na adres e-mail: dzp@tu.kielce.pl Ilekroć opis przedmiotu zamówienia

odwołuje się do marek konkretnych producentów oznacza wymagany przez Zamawiającego

standard jakościowy zamawianego urządzenia. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie

innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie

gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w

opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników

musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów

wymienionych w niniejszym opisie. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: -

Dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia według zał.nr 1 SIWZ -

Przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim

dla każdej jednostki dostarczonego urządzenia, - Przekazania prawa do korzystania z
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oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu lub dostarczonego wraz z urządzeniem, -

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. - Przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzeń dla 2

osób w wymiarze 4 godzin. - Udzielenia serwisu gwarancyjnego na warunkach co najmniej

takich jak wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data:2019-09-05, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data:2019-09-10, godzina: 12:00 


