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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Politechnika Gdańska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) ZP/88/051/D/15

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-233 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Biuro Projektu "Inżynier Przyszłości"Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Ewa Życka-Kiełdanowicz

E-mail:  ewakield@pg.gda.pl Faks:  +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.gda.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa szlifierki CNC do płaszczyzn dla Wydziału Mechanicznego w ramach Projektu „Stworzenie
nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w
Politechnice Gdańskiej”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szlifierki CNC do płaszczyzn dla Wydziału Mechanicznego w ramach
Projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów
Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Transport, rozładunek i montaż w siedzibie Zamawiającego :Politechnika Gdańska,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2) Ubezpieczenie urządzenia na czas transportu i dostawy do siedziby i miejsca wskazanego przez
Zamawiającego. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi
Wykonawca.
3) Posadowienie, wypoziomowanie, uruchomienie oraz kalibrację urządzenia.
4) Przeprowadzenie szkolenia w języku polskim z zakresu obsługi urządzenia (w tym bhp) dla min. 3
pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego, trwającego co najmniej 2 następujące po sobie dni robocze
przez minimum 4 godz. dziennie,
Szkolenia odbywać się będę w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty szkolenia ponosi wykonawca.
5) Przekazanie dokumentacji kompletu dokumentacji DTR, zawierającej m.in.
schemat instalacji elektrycznej
instrukcja obsługi
instrukcja utrzymania maszyny i przeglądów okresowych
w języku polskim i angielskim w formie papierowej i na nośniku CD, instrukcji oprogramowania, wymaganych
bezterminowych licencji użytkownika, gwarancji urządzeń.
6) gwarancję na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania
bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony po
uruchomieniu testowym urządzenia i szkoleniu. Gwarancja musi obejmować części zamienne, kalibracje,
konserwacje oraz bezpłatne naprawy serwisowe
(w tym dojazd i koszt pobytu serwisu).
4. Jeżeli w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa oprogramowania, Wykonawca gwarantuje, iż
jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający
wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania
dostarczonego wraz ze sprzętem w zakresie dozwolonym przez producenta oprogramowania. Oprogramowanie
wraz z licencjami będzie dostarczone wraz
z nośnikami instalacyjnymi w postaci płyty CD/DVD lub w wersji elektronicznej.
5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
6. Szczegółowe wymagania i informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności i
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.
7. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ pojawią się
wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe,
mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy.
Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 43414000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/88/051/D/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_dzppg
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-041562   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 064-112272  z dnia:  01/04/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/03/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
07/05/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/05/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
07/05/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/05/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-060290
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