
 

Sprostowanie 

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 

Dostawy 

Podstawa prawna: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 

I.1) Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji 

Adres pocztowy: ul. Pułaskiego 6/10 

Miejscowość: Radom 

Kod NUTS: PL921 Radomski 

Kod pocztowy: 26-600 

Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Wojciech Karsznia - Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień 

Publicznych 

E-mail: wojciech.karsznia@itee.lukasiewicz.gov.pl  

Tel.:  +48 483644241-312 

Faks:  +48 483644760 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.itee.radom.pl 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1) Nazwa: 

Dostawa systemów druku 3D 

Numer referencyjny: NT/12/2020 

II.1.2) Główny kod CPV 

42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania 

II.1.3) Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4) Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 systemów druku 3D, wraz z niezbędnym wyposażeniem. 

Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę wymienionych systemów do miejsca instalacji 

w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy, a także ich montaż, instalację 

oraz  uruchomienie. Szczegółowy opis techniczny i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia 

zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). 

http://www.itee.radom.pl/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

23/07/2020 

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia 

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE – OJ/S: 2020/S 130-318729 

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/07/2020 

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.1.3 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych 

standardów: 

Zamiast: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca wykaże, że 

w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy systemów druku 

3D, zbliżonych swoim rodzajem do oferowanej części zamówienia, przy czym wartość netto każdej 

dostawy nie może być mniejsza niż: 

— dla zadania 1: 540 000,00 PLN, 

— dla zadania 2: 27 000,00 PLN, 

— dla zadania 3: 200 000,00 PLN, 

— dla zadania 4: 90 000,00 PLN. 

Wykonawca musi wykazać spełnienie tego warunku dla każdej części zamówienia, na którą składa 

ofertę, przy czym jako dostawy systemów druku 3D zbliżone swoim rodzajem do oferowanej części 

zamówienia zamawiający będzie uznawał dostawy urządzeń, w których wykorzystuje się taką samą 

metodę wykonywania druku 3D, jak w oferowanej części zamówienia. 

Powinno być: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca wykaże, że 

w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 1 dostawę systemów druku 

3D zbliżoną swoim rodzajem do oferowanej części zamówienia, przy czym wartość netto tej dostawy 

nie może być mniejsza niż:  

— dla zadania 1: 150 000,00 PLN, 

— dla zadania 2: 7 000,00 PLN, 

— dla zadania 3: 60 000,00 PLN, 

— dla zadania 4: 30 000,00 PLN. 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318729-2020:TEXT:PL:HTML
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Wykonawca musi wykazać spełnienie tego warunku dla każdej części zamówienia, na którą składa 

ofertę, przy czym jako dostawy systemów druku 3D zbliżone swoim rodzajem do oferowanej części 

zamówienia Zamawiający będzie uznawał dostawy urządzeń, w których wykorzystuje się taką samą 

metodę wykonywania druku 3D, jak w oferowanej części zamówienia. 

Numer sekcji: IV.2.2 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków 

o dopuszczenie do udziału  

Zamiast: 

Data: 24/08/2020 

Czas lokalny: 11:30 

Powinno być: 

Data: 31/08/2020 

Czas lokalny: 11:30 

Numer sekcji: IV.2.7 

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert 

Zamiast: 

Data: 24/08/2020 

Czas lokalny: 12:00 

Powinno być: 

Data: 31/08/2020 

Czas lokalny: 12:00 

 

Podpisał: 

mgr inż. Wojciech Karsznia, Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych 

 


