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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 DREWNA
Adres pocztowy: ul. Winiarska 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-654
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilian Chorostecki
E-mail: e_chorostecki@itd.poznan.pl 
Tel.:  +48 618492400
Adresy internetowe:
Główny adres: www.itd.poznan.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatury i urządzeń laboratoryjnych dla potrzeb Zamawiającego wraz z
przeszkoleniem personelu Zamawiającego.
Numer referencyjny: PN/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
38430000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie aparatury i urządzeń laboratoryjnych dla
potrzeb Zamawiającego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Zamówienie zostało podzielone na
6 części:
Część nr 1: Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem.
Część nr 2: Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem.
Część nr 3: Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych.
Część nr 4: Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym
wyposażeniem.
Część nr 5: Zestaw aparatury: Chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD),
detektorem UV-Vis z matrycą diodową oraz detektorem wyładowań koronowych wraz
z niezbędnym wyposażeniem.
Część nr 6: Analizator rtęci wraz z niezbędnym wyposażeniem

mailto:e_chorostecki@itd.poznan.pl
www.itd.poznan.pl
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ.

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

04/04/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0032g0w
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-031170
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 047-110474
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/03/2020

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: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań, pok.
235, piętro II, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie
ofert jest jawne.
Powinno być:
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań, pok.
235, piętro II, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych
oraz decyzję Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.03.2020 roku Zamawiający informuje, że w trosce
o Wykonawców oraz członków komisji przetargowej publiczne otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu
odbędzie się TYLKO w trybie on-line. W tym celu Zamawiający utworzy dedykowane spotkanie na platformie
ZOOM.us w formie video - konferencji. Żeby do niego dołączyć należy skopiować link zamieszczony poniżej
i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie (najczęściej należy pobrać i uruchomić plik,
jeśli nie posiada się platformy Zoom). Uczestnikom spotkania udostępniony zostanie taki sam widok, jak
uczestnikom, którzy braliby fizyczny udział w sesji otwarcia ofert. Do spotkania dołączyć można będzie w dniu
8.04.2020 roku od godziny 9:30, jednakże otwarcie ofert rozpocznie się zgodnie z planem o godzinie 10:00.
Zamawiający nie zapewnia wsparcia przy problemach technicznych związanych z obsługą platformy ZOOM:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110474-2020:TEXT:PL:HTML
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https://us04web.zoom.us/meeting/526142305

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

https://us04web.zoom.us/meeting/526142305

