
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 41855-2015 z dnia 2015-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz wyposażeniem do pomieszczeń i miejsc

wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport i wniesienie do

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego...

Termin składania ofert: 2015-04-02

Numer ogłoszenia: 44827 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 41855 - 2015 data 25.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 273

16 04, fax. 22 273 16 53.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem

zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz wyposażeniem do pomieszczeń i miejsc wskazanych

przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport i wniesienie do pomieszczeń

wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montaż. 2. Zamówienie składa się z ośmiu części: Część I -

dostawa mebli metalowych Część II - dostawa stołów ze stali nierdzewnej Część III - dostawa mebli

laboratoryjnych i warsztatowych Część IV - dostawa zbiorników do galwanizacji Część V - dostawa mebli

laboratoryjnych wraz z wyposażeniem Część VI - dostawa wyciągów filtracyjnych i okapu Część VII -

dostawa dygestoriów wraz z wyposażeniem Część VIII - dostawa urządzeń socjalnych 3. Szczegółowy

wykaz mebli, wymagania techniczne, ilość oraz miejsca dostarczenia określa Specyfikacja techniczna

stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Warunki odbioru mebli i gwarancji określa projekt umowy stanowiący

załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Na potwierdzenie, że oferowane meble spełniają wymagania SIWZ Wykonawca

zobowiązany jest do dołączenia do oferty: W części III: a) aktualnego certyfikatu systemu zarządzania

jakością w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i montowania mebli oraz urządzeń

laboratoryjnych, wystawiony przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania

jakością, b) oświadczenia, że meble objęte przedmiotem niniejszego zamówienia odpowiadają niżej

wymienionym wymaganiom/spełniają wymagane normy: 1) dla poz. 1 i poz. 2 - zgodność z normą PN-EN

14727, 2) dla poz. 4 i poz. 5 - zgodność z normą PN EN 13150, 3) dla poz. 5 - Atest higieniczny na stoły
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laboratoryjne; Atest higieniczny dla laminatu postforming wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia

Publicznego PZH lub jednostkę równoważną; Świadectwo jakości zdrowotnej dla laminatu postforming. W

części V: a) aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji,

dostarczania i montowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wystawiony przez jednostkę uprawnioną do

certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością . b) oświadczenia, że oferowany przedmiot

zamówienia odpowiada niżej wymienionym wymaganiom/spełnia wymagane normy: 1) poz.1, poz.2, poz. 3 -

- zgodność z normami: PN-IEC 60364-4-41, PN-EN 61340-5-1, 2) poz. 7 - zgodność z normą PN-EN 61340-

5-1, W części VII: a) aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania,

produkcji, dostarczania i montowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wystawiony przez jednostkę

uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością, b) oświadczenia, że oferowany

przedmiot zamówienia odpowiada niżej wymienionym wymaganiom/spełnia wymagane normy i atesty lub

posiada wymienione niżej dokumenty: 1) poz. 1 i poz. 2 - zgodność z normami: PN - EN ISO 9227, PN-EN

ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-13, PN-EN ISO 10545-14, PN-EN ISO 10545-15, PN-EN ISO 10545-3, PN-

EN ISO 10545-7, PN-EN 15771, PN-EN 14175, PN - EN ISO 10289, 2) poz. 3, poz.4 i poz.5 - zgodność z

normami: PN - EN ISO 9227, PN - EN ISO 10289. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, w miejsce złożonego oświadczenia, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy

złożyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dokumenty - atesty, certyfikaty, deklaracje

potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca w miejsce wskazanych powyżej dokumentów

może złożyć inne równoważne dokumenty wydane przez niezależne instytucje uprawnione do badań

wyrobów, wydawania takich dokumentów..

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz

wyposażeniem do pomieszczeń i miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia

obejmuje zakup, transport i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz ich montaż.

2. Zamówienie składa się z pięciu części: Część I - dostawa mebli metalowych Część II - dostawa stołów ze

stali nierdzewnej Część III - dostawa mebli laboratoryjnych i warsztatowych Część IV - dostawa zbiorników

do galwanizacji Część V - dostawa mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem Część VI - dostawa

wyciągów filtracyjnych i okapu Część VII - dostawa dygestoriów wraz z wyposażeniem Część VIII - dostawa

urządzeń socjalnych 3. Szczegółowy wykaz mebli, wymagania techniczne, ilość oraz miejsca dostarczenia

określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Warunki odbioru mebli i gwarancji

określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Na potwierdzenie, że oferowane meble

spełniają wymagania SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty: W części III: a)

aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i

montowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wystawiony przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w

zakresie systemów zarządzania jakością, b) oświadczenia, że meble objęte przedmiotem niniejszego

zamówienia odpowiadają niżej wymienionym wymaganiom/spełniają wymagane normy: 1) dla poz. 1 i poz. 2

- zgodność z normą PN-EN 14727, 2) dla poz. 4 i poz. 5 - zgodność z normą PN EN 13150, 3) dla poz. 5 -



Atest higieniczny na stoły laboratoryjne; Atest higieniczny dla laminatu postforming wydany przez Narodowy

Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub jednostkę równoważną; Świadectwo jakości zdrowotnej dla laminatu

postforming. W części V: a) aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania,

produkcji, dostarczania i montowania mebli oraz urządzeń laboratoryjnych, wystawiony przez jednostkę

uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością . b) oświadczenia, że oferowany

przedmiot zamówienia odpowiada niżej wymienionym wymaganiom/spełnia wymagane normy: 1) poz.1,

poz.2, poz. 3 i poz. 7 - zgodność z normą PN-EN 61340-5-1, W części VII: a) aktualnego certyfikatu

systemu zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i montowania mebli oraz

urządzeń laboratoryjnych, wystawiony przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów

zarządzania jakością, b) oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada niżej wymienionym

wymaganiom/spełnia wymagane normy i atesty lub posiada wymienione niżej dokumenty: 1) poz. 1 i poz. 2

- zgodność z normami: PN - EN ISO 9227, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-13, PN-EN ISO 10545-

14, PN-EN ISO 10545-15, PN-EN ISO 10545-3, PN-EN ISO 10545-7, PN-EN 15771, PN-EN 14175, PN - EN

ISO 10289, 2) poz. 3, poz.4 i poz.5 - zgodność z normami: PN - EN ISO 9227, PN - EN ISO 10289. 6.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w miejsce złożonego oświadczenia,

będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy złożyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie,

dokumenty - atesty, certyfikaty, deklaracje potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ.

Wykonawca w miejsce wskazanych powyżej dokumentów może złożyć inne równoważne dokumenty

wydane przez niezależne instytucje uprawnione do badań wyrobów, wydawania takich dokumentów..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

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

02.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400

Otwock Świerk Budynek nr 28, pokój nr 114..

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

ofert: 08.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-

400 Otwock Świerk Budynek nr 28, pokój nr 114..


