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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319431-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Echosondy
2017/S 154-319431

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 144-296706)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
262/2017/PN/DZP
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn
10-719
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719
Olsztyn
Tel.:  +48 895245181
E-mail: katarzyna.sadej@uwm.edu.pl 
Faks:  +48 895233278
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uwm.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej MBES do pomiarów
batymetrycznych wysokiej rozdzielczości dla Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie.
Numer referencyjny: 262/2017/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
38114000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy
wielowiązkowej MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości dla Wydziału Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
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2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy”, który jest
załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/08/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 144-296706

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Pzp tj. Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 zamówienia polegające na
dostawie pomiarowej aparatury hydrograficznej o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 złotych brutto, każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wykaz wykonanych dostaw powinien być sporządzony według Załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu,dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Pzp tj. Wykonawca
wykaże,że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 zamówienia polegające na
dostawie pomiarowej aparatury hydrograficznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wykaz wykonanych dostaw powinien być sporządzony według Załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
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Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


