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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377078-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2019/S 153-377078

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 148-363671)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
NIP: 5840203593 REGON:000001620
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polska
Osoba do kontaktów: Alina Kryczałło
E-mail: szp@wilis.pg.gda.pl 
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pg.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.pg.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa specjalistycznego stanowiska badawczego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP 28/WILiŚ/2019, CRZP 187/002/D/19

II.1.2) Główny kod CPV
38540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczne stanowisko badawcze analizy procesów transportu oraz
transformacji w wodzie nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
mikroplastiku, w skład którego wchodzi: hydrauliczny kanał z falownikiem i separatorem cząstek wraz z
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osprzętem, hydrauliczny kanał z mechanizmem uchyłu oraz chromatograf GC-MS z wyposażeniem, dla
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: Część A – Kanały hydrauliczne i Część B -
Chromatograf.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
4. Przedmiot zamówienia powinien posiadać oznakowanie CE.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Szczegółowe post. dot. realizacji przedm. zamów. zawarto w załącznikach 4A i 4B do SIWZ.

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

05/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 148-363671

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W Sekcji III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, w pkt III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, po zdaniu: „W przypadku dostaw wykonywanych, referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.” dodaje się zdanie:
W przypadku wykazania dostawy w walucie innej niż PLN należy wskazać wartość dostawy w walucie obcej
wraz z jej przeliczeniem na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wszczęcia postępowania (data
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na
stronie internetowej).
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