Dostawy - 430954-2021 - TED Tenders Electronic Daily

1z3

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430954-2021:TEXT:PL...

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o
przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich
pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!
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I. II. VI. VII.
Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2021/S 164-430954
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 159-419930)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wielentejczyk
E-mail: zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres: http://portal.ichb.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA ULTRAWIRÓWKI Z AKCESORIAMI DO MIEJSCA WSKAZANEGO W SIEDZIBIE
ZAMAWIAJĄCEGO
Numer referencyjny: PN 534/2021
II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrawirówki z akcesoriami, zwanej dalej
„Urządzeniem” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do budynku „C”,
łącznik, parter, położonego w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14 wraz z
instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SWZ
zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 159-419930
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w
projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie:
a) zmiany dotyczącej Urządzenia umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie
Urządzenia z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż
wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż
wskazana w ofercie; wycofanie Urządzenia z produkcji Wykonawca musi pisemnie
udokumentować,
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia
zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego
lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec,
nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie nowych zakazów
w związku |z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania
Powinno być:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w
projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia w zakresie:
a) zmiany dotyczącej Urządzenia umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie
Urządzenia z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż
wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż
wskazana w ofercie; wycofanie Urządzenia z produkcji Wykonawca musi pisemnie
udokumentować,
b) zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia
zdarzenia uznawanego jako siła wyższa, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego
lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec,
nieobowiązującego w dacie zawarcia umowy (np. wprowadzenie nowych zakazów
w związku |z obowiązującym stanem epidemii, strajki generalne, działania zbrojne,
wywłaszczenia, etc.), uniemożliwiającego/wstrzymującego realizację Przedmiotu
zamówienia, co Wynajmujący musi wykazać; Strony ustalą termin realizacji
Przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przerwy spowodowanej siłą wyższą.
Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XVIII SWZ.
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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