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Ogłoszenie nr 500068027-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.

Warszawa:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 535346-N-2018 

Data: 22/03/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 28891700000, ul. ul. Żwirki i

Wigury  61, 02091   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 720 366, e-mail

aez@wum.edu.pl, faks 225 720 363. 

Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie

mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – szafy biurowe Pakiet 2 – krzesła biurowe

Pakiet 3 – komplet mebli gabinetowych Pakiet 4 – fotele biurowe Pakiet 5 – szafy aktowe Pakiet

6 – zestaw mebli biurowych Pakiet 7 – regał otwarty 2. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych

części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 7” został określony w Formularzach

asortymentowo-cenowych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1-2.7 do SIWZ. 3. Do

obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) dostawa mebli do miejsc wskazanych w

Załącznikach 2.1-2.7, ustawienie i montaż mebli w sposób tworzący stabilną konstrukcję całości,

na warunkach określonych we wzorze umowy, 2) ostateczna kolorystka tapicerki, płyt
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laminowanych, naturalnej okleiny meblowej oraz uchwytów meblowych zostanie ustalona z

Użytkownikami przed przystąpieniem do realizacji zamówienia na podstawie próbników

dostarczonych przez Wykonawcę. 3) dla Pakietów 3 i 4 - Wykonawca przed przystąpieniem do

realizacji zamówienia przedstawi próbniki materiałów tapicerskich dostępnych w ofercie

producenta oferowanych krzeseł, foteli oraz innych mebli tapicerowanych, 4) dla Pakietów 1 i 6

– Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi paletę zawierającą

minimum 50 kolorów obejmujących kolory drewnopodobne. dla Pakietu 5 – Wykonawca przed

przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi paletę zawierającą kolory drewnopodobne

zbliżone do kolorystyki mebli posiadanych przez Zamawiającego. Wyżej wymieniona paleta

kolorów musi umożliwiać wykonanie mebli zgodnie z wymaganiami dotyczącymi grubości płyty

wskazanymi w załącznikach do SIWZ, stanowiących formularze asortymentowo-cenowe. 5)

wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie

ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy,

6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone

Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy.

W odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Technicznego Utrzymania Obiektów

WUM, lub/i osoby upoważnione do odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu dostawy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i

ustawienie mebli biurowych, w podziale na pakiety: Pakiet 1 – szafy biurowe Pakiet 2 – krzesła

biurowe Pakiet 3 – komplet mebli gabinetowych Pakiet 4 – fotele biurowe Pakiet 5 – szafy

aktowe Pakiet 6 – zestaw mebli biurowych Pakiet 7 – regał otwarty Pakiet 8 - Meble biurowe dla

Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby

urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 7 8”

został określony w Formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią odpowiednio

Załączniki nr 2.1-2.7 2.8 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) dostawa

mebli do miejsc wskazanych w Załącznikach 2.1-2.7 2.8, ustawienie i montaż mebli w sposób

tworzący stabilną konstrukcję całości, na warunkach określonych we wzorze umowy, 2)

ostateczna kolorystka tapicerki, płyt laminowanych, naturalnej okleiny meblowej oraz uchwytów

meblowych zostanie ustalona z Użytkownikami przed przystąpieniem do realizacji zamówienia

na podstawie próbników dostarczonych przez Wykonawcę. 3) dla Pakietów 3 i 4 - Wykonawca

przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi próbniki materiałów tapicerskich

dostępnych w ofercie producenta oferowanych krzeseł, foteli oraz innych mebli tapicerowanych,
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4) dla Pakietów 1 i 6 – Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi

paletę zawierającą minimum 50 kolorów obejmujących kolory drewnopodobne. dla Pakietu 5 –

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi paletę zawierającą kolory

drewnopodobne zbliżone do kolorystyki mebli posiadanych przez Zamawiającego. Wyżej

wymieniona paleta kolorów musi umożliwiać wykonanie mebli zgodnie z wymaganiami

dotyczącymi grubości płyty wskazanymi w załącznikach do SIWZ, stanowiących formularze

asortymentowo-cenowe. 5) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi

inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po

dostarczonym przedmiocie umowy, 6) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu

(Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego

Załącznik nr 3 do Wzoru umowy. W odbiorze uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu

Technicznego Utrzymania Obiektów WUM, lub/i osoby upoważnione do odbioru w zakresie

merytorycznym przedmiotu dostawy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 6) 

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, Zamawiający

żąda: a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów

komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; W celu potwierdzenia spełnienia

ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty katalogowy producentów lub inny

dokumenty (zawierający rysunki lub fotografie oferowanych produktów) potwierdzający

zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym, w

odniesieniu do: Pakiet 1 – nie dotyczy, Pakiet 2 – pozycji 1 (krzesła), Pakiet 3 – pozycji 1 i 2

(fotele i kanapa), Pakiet 4 – pozycji 1 (fotele biurowe), Pakiet 5 – nie dotyczy, Pakiet 6 – nie

dotyczy, Pakiet 7 – nie dotyczy, Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków

zamieszczonych w specyfikacji jako rysunki poglądowe. Dokumenty, o których mowa powyżej,

w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający dopuszcza

możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego
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przedstawiciela producenta oferowanych mebli. 

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 r., poz.

1126, Zamawiający żąda: a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli,

wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność

musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; W celu potwierdzenia

spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty katalogowy producentów

lub inny dokumenty (zawierający rysunki lub fotografie oferowanych produktów)

potwierdzający zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem

faktycznym, w odniesieniu do: Pakiet 1 – nie dotyczy, Pakiet 2 – pozycji 1 (krzesła), Pakiet 3 –

pozycji 1 i 2 (fotele i kanapa), Pakiet 4 – pozycji 1 (fotele biurowe), Pakiet 5 – nie dotyczy,

Pakiet 6 – nie dotyczy, Pakiet 7 – nie dotyczy, Pakiet 8 – nie dotyczy, Zamawiający nie

dopuszcza kopiowania rysunków zamieszczonych w specyfikacji jako rysunki poglądowe.

Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na

język polski. Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron

internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych mebli. 

 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I 

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr:8 Nazwa: Meble biurowe dla Katedry

Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny 1) Krótki opis

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych, w

podziale na pakiety: Pakiet 8 – Meble biurowe dla Katedry Farmakognozji i Molekularnych

Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z

wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu

asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 2.8 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik
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Zamówień(CPV): 39100000-3, 39131000-9, 39121100-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data

zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 80,00 Gwarancja 15,00 Termin

wykonywania napraw gwarancyjnych 5,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


