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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH - PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTOWE
UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7
OTWOCK - ŚWIERK
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kaler
Tel.:  +48 227180259
E-mail: przetargi@zuop.pl 
Faks:  +48 227180257
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zuop.pl

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa i montaż urządzenia pomiarowego do określania charakterystyki radiometrycznej odpadów
promieniotwórczych
Numer referencyjny: Przetarg 2/Urządzenie pomiarowe do odpadów promieniotwórczych/2019

II.1.2) Główny kod CPV
38341000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia:
a) określenie (wraz z uzasadnieniem technicznym) wymagań dla pomieszczenia w którym będzie zainstalowane
urządzenie (w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy Wykonawca powinien przekazać dokument zawierający
wymagania w formie pisemnej),
Wykonawca określi zakres prac niezbędnych do adaptacji miejsca instalacji (Zamawiający poniesie
uzasadnione koszty adaptacji tego pomieszczenia),
b) dostawa urządzenia,
c) instalacja urządzenia,
d) jednorazowe szkolenie w siedzibie Zamawiającego obejmujące przeszkolenie z obsługi urządzenia oraz
dostarczonego oprogramowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:przetargi@zuop.pl
http://www.zuop.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nkaltasz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-044491
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 062-143578
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 26/03/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
uzupełnienia istniejącego zapisu
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
"1. 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego."
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
uzupełnienia istniejącego zapisu
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
"1. Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy."
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/05/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert: nastąpi na Portalu Marketplanet OnePlace nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie
12:15,w pokoju 312, w budynku R1, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych –
PrzedsiębiorstwoPaństwowe, 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. Data oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowanywg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143578-2019:TEXT:PL:HTML
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione: Tomasz Kaler; Adam Krzystanek. Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu
ofertproszone są o przybycie 30 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne
jestposiadanie dowodu tożsamości).
Powinno być:
"Otwarcie ofert: nastąpi na Portalu Marketplanet OnePlace w dniu 2 maja 2019 r. o godzinie 12:15,
w pokoju 312, w budynku R1, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo
Państwowe, 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. Data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby upoważnione: Tomasz Kaler; Adam Krzystanek. Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert
proszone są o przybycie 30 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest
posiadanie dowodu tożsamości)."
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
"1.. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.
2. W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający
zażąda zgodnie z art. 26 ustawy: wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 i pkt 10 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), zwanego dalej
rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów.
3. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda, zgodnie z art. 26 ustawy i art. 24 ust. 11
ustawy, następujących dokumentów:
3.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów,
3.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów,
3.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w
szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w
tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/
UE, zwanego dalej "JEDZ", odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym Jednolity Dokument, sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ws. dokumentów, składane są w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem."

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


