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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
2754200058
ul. Forteczna 12
Poznań
61362
Polska
Osoba do kontaktów: Elzbieta Jasielun
Tel.:  +48 612797800
E-mail: elzbieta.jasielun@claio.poznan.pl 
Faks:  +48 612797897
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.claio.poznan.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia
Numer referencyjny: 4/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
38540000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej z systemem gaszenia.

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

11/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: njkowsjo
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-067010
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 092-221848
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/05/2019
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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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna z systemem gaszenia, zwana dalej Stanowiskiem.
Skład Stanowska: komora klimatyczna z systemem gaszenia wraz z panelem sterującym umieszczonym na
komorze w dostępnym miejscu, komputer wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sterowanie, tworzenie
programów i rejestrację parametrów.
Stanowisko powinno zawierać:
— Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w
zakresie temperatur -50oC÷180oC ze zmianą temperatury min. 4oC/min. Zakres wilgotności względnej: od 10
%do 98 %. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2 500 x 3 000 x 1 500 (szer. x dług. x wys.) mm.
— Komputer z oprogramowaniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest komora klimatyczna z systemem gaszenia, zwana dalej Stanowiskiem.
Skład Stanowska: komora klimatyczna z systemem gaszenia wraz z panelem sterującym umieszczonym na
komorze w dostępnym miejscu, komputer wraz z oprogramowaniem pozwalającym na sterowanie, tworzenie
programów i rejestrację parametrów.
Stanowisko powinno zawierać:
• Komorę klimatyczną z systemem gaszenia pozwalającą wykonywać testy temperaturowe oraz klimatyczne w
zakresie temperatur -50°C÷130°C ze zmianą temperatury min. 4°C/min. Zakres wilgotności względnej: od 10%
do 98%. Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 2500 x 3000 x 1500 (szer. x dług. x wys.) mm.
• Komputer z oprogramowaniem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 14:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 27/06/2019
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Czas lokalny: 15:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


