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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Zamówień Publicznych, pok. 312
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Andrzejewska
Tel.:  +48 225720314
E-mail: aez@wum.edu.pl 
Faks:  +48 225720331
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wum.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
Numer referencyjny: AEZ/S-074/2018

II.1.2) Główny kod CPV
39180000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych dla potrzeb
jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego w budynku przy ul. Banacha 1 w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu, został
określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych stanowiącym Załącznik nr 2
do SIWZ oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

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

03/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kaliber
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-114848
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 148-338185
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/08/2018

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: II.2.4
Część nr: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych dla
potrzebjednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego w budynku przy ul. Banacha 1 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu,
zostałokreślony w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych stanowiącym Załącznik
nr 2do SIWZ oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, dokonanie pomiarów pomieszczeń w celu
doprecyzowaniawymiarów i ustawienia mebli w pomieszczeniach oraz przedłożenie Zamawiającemu do
akceptacji wizualizacjęrozmieszczenia mebli,
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wymiary podane w Załączniku nr 3 (Formularz asortymentowo-
cenowy) traktowane są jako wartości nominalne, co oznacza, że Wykonawca po dokonaniu
pomiarówpomieszczeń zobowiązany będzie dostosować wymiary mebli, o ile okaże się to konieczne.
Dostosowaniewymiarów opisanego asortymentu mebli nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem żezmiana taka podlegać będzie uzgodnieniu przez strony, z czego każdorazowo zostanie
sporządzona notatka;
2) uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu dostawy i montażu mebli, do poszczególnych
laboratoriów,w podziale na jednostki organizacyjne Zamawiającego (Zakład Chemii Leków, Katedra i Zakłada
TechnologiiLeków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Zakład Biochemii) oraz części zamówienia, o których
mowa ust. 16 § 3Wzoru Umowy;
3) uzgodnienie terminu dostawy, montażu i ustawienia mebli w pomieszczeniach wskazanych
przezZamawiającego z zachowaniem terminu określonego w ust. 1 § 3 Wzoru Umowy oraz daty
podpisaniaprotokołów odbioru, w ilości 2 egzemplarzy, wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy;
4) dostawa i montaż mebli, a także ich podłączenie do instalacji w budynku Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
5) podłączenie mebli do instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych
warunkówtechnicznych i technologicznych (Załącznik 2 do SIWZ) oraz sprawdzenie poprawności działania;
6) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma
obowiązkuprzechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy.
4. Uzgodnieniu podlegać będzie również kolorystyka mebli na podstawie dostarczonych
próbników,przekazanych Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy:
1) Próbniki blatów:
a) z żywic fenolowych – min. 3 kolory,
b) z płyty laminowanej – min. 3 kolory,
c) z ceramiki monolitycznej – min. 3 kolory,
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d) z konglomeratu kwarcowo granitowego z dodatkiem żywic poliestrowych – min. 3 kolory,
2) Próbniki płyt laminowanych, z których zostaną wykonane meble do pracy koncepcyjnej, zawierająceminimum
50 kolorów obejmujących kolory drewnopodobne i kolory jednolite,
3) próbniki materiałów tapicerskich dostępnych w ofercie producenta oferowanych krzeseł i foteli opisanych
wpozycji VI i VII Załącznika 2 do SIWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych i technologicznych,
4) próbnik farb poliestrowych dostępnych w ofercie producenta oferowanych mebli metalowych, zawierający
conajmniej kolor biały.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru odrębnej kolorystyki dla każdego z Zakładów.
Powinno być:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych dla potrzeb
jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego w budynku przy ul. Banacha 1 w Warszawie, tj.:.
1) Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM,
2) Zakładu Chemii Leków WUM,
3) Katedry i Zakładu Biochemii WUM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu, został
określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych i technologicznych stanowiącym Załącznik nr 2
do SIWZ oraz Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) w terminie 10 dni od dnia odpowiednio - zawarcia umowy lub powiadomienia o gotowości pomieszczeń do
realizacji przedmiotu umowy, dokonanie pomiarów pomieszczeń w celu doprecyzowania wymiarów i ustawienia
mebli w pomieszczeniach oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji wizualizację rozmieszczenia mebli,
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wymiary podane w Załączniku nr 3 (Formularz asortymentowo-
cenowy) traktowane są jako wartości nominalne, co oznacza, że Wykonawca po dokonaniu pomiarów
pomieszczeń zobowiązany będzie dostosować wymiary mebli, o ile okaże się to konieczne. Dostosowanie
wymiarów opisanego asortymentu mebli nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem że
zmiana taka podlegać będzie uzgodnieniu przez strony, z czego każdorazowo zostanie sporządzona notatka;
2) uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu dostawy i montażu mebli, do poszczególnych laboratoriów,
w podziale na jednostki organizacyjne Zamawiającego (Katedra i Zakłada Technologii Leków i Biotechnologii
Farmaceutycznej, Zakład Chemii Leków, Katedra i Zakład Biochemii) oraz części zamówienia, o których mowa
ust. 17 § 3 Wzoru Umowy,
3) uzgodnienie terminu dostawy, montażu i ustawienia mebli w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego z zachowaniem terminu określonego w ust. 1 § 3 Wzoru Umowy oraz daty podpisania
protokołów odbioru, w ilości 2 egzemplarzy, wg wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy.
4) dostawa i montaż mebli, a także ich podłączenie do instalacji w budynku Wydziału Farmaceutycznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
5) podłączenie mebli do instalacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych warunków
technicznych i technologicznych (Załącznik 2 do SIWZ) oraz sprawdzenie poprawności działania.
6) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku
przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy;
4. Uzgodnieniu podlegać będzie również kolorystyka mebli na podstawie dostarczonych próbników,
przekazanych Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy:
1) Próbniki blatów:
a) z żywic fenolowych – min. 3 kolory,
b) z płyty laminowanej – min. 3 kolory,
c) z ceramiki monolitycznej – min. 3 kolory,
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d) z konglomeratu kwarcowo granitowego z dodatkiem żywic poliestrowych – min. 3 kolory,
2) Próbniki płyt laminowanych, z których zostaną wykonane meble do pracy koncepcyjnej, zawierające
minimum 50 kolorów obejmujących kolory drewnopodobne i kolory jednolite.
3) próbniki materiałów tapicerskich dostępnych w ofercie producenta oferowanych krzeseł i foteli opisanych w
pozycji VI i VII Załącznika 2 do SIWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych i technologicznych.
4) próbnik farb poliuretanowych dostępnych w ofercie producenta oferowanych mebli metalowych, zawierający
co najmniej kolor biały.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru odrębnej kolorystyki dla każdego z Zakładów.
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 270
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: III.2.2
Część nr: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Mając na uwadze postanowienia art 144 ust. 1 pkt 1
ustawy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w okolicznościach przewidzianych w Rozdziale XXX ust. 3
SIWZ.
Powinno być:
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Mając na uwadze postanowienia art 144 ust. 1 pkt 1
ustawy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w okolicznościach przewidzianych w Rozdziale XXX ust. 3
SIWZ.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
W terminie 270 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem terminów oraz na warunkach określonych we
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ, tj. realizacja przedmiotu umowy nastąpi dla:
1) Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM,
- w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 – 6 wzoru umowy.
2) Zakładu Chemii Leków WUM,
- w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 wzoru umowy.
3) Katedry i Zakładu Biochemii WUM.
- w terminie 90 dni od terminu wskazanego w powiadomieniu o gotowości pomieszczeń do realizacji przedmiotu
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6 wzoru umowy.
2. Zważywszy, że pomieszczenia laboratoryjne Zakładów Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, o których mowa w ust. 6 § 3 Wzoru umowy, są w trakcie wykonywania robót
budowlanych (modernizacja budynku), Zamawiający powiadomi Wykonawcę o gotowości do rozpoczęcia
dostawy i montażu mebli nie później niż na 35 dni przed ostatnim dniem wyznaczonym na realizację
zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin dostawy i montażu mebli nie będzie krótszy niż 28 dni.
Numer sekcji: IV.2.2
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Część nr: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/09/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 09/11/2018
Powinno być:
Data: 17/11/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/09/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 19/09/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


