
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 154347-2015 z dnia 2015-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu 

Paramagnetycznego (EPR) dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 2. Realizacja dostawy 

nowego, nieużywanego i wyprodukowanego co najmniej w 2014... 

Termin składania ofert: 2015-10-29  

 

Numer ogłoszenia: 287694 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154347 - 2015 data 22.10.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, woj. mazowieckie. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1. 

 W ogłoszeniu jest: Dostawa 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu 

Paramagnetycznego (EPR) dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

 W ogłoszeniu powinno być: Dostawa 1 kpl. spektrometru Elektronowego Rezonansu 

Paramagnetycznego (EPR) bez magnesu, zasilacza oraz wymiennika ciepła do elektromagnesu, 

dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. spektrometru 

Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 

w Warszawie. 2. Realizacja dostawy nowego, nieużywanego i wyprodukowanego co najmniej w 

2014 roku przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się transportem i na koszt 

Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca dokona instalacji wszystkich elementów 

wchodzących w skład zamawianego przedmiotu zamówienia wymienionych w Specyfikacji 

Technicznej Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia) wraz z jego przetestowaniem w siedzibie Zamawiającego. 4. Zamówienie musi być 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154347&rok=2015-10-22


zrealizowane z pełną instalacją układu, jego uruchomieniem, przetestowaniem (potwierdzeniem 

zgodności parametrów dostarczonej aparatury z parametrami przedstawionymi w ofercie, w 

szczególności przeprowadzeniem oceny sprawności działania poprzez wykonanie testowych 

pomiarów dla próbek wzorcowych Zamawiającego) i przeszkoleniem personelu Zamawiającego 

przeprowadzonym w języku polskim lub angielskim (dla co najmniej 10 pracowników w siedzibie 

Zamawiającego), zakończonym podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego. 5. Przedmiot 

zamówienia uznany zostanie za wykonany na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego 

stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ podpisany komisyjnie przez Strony, który wraz z fakturą 

VAT stanowić będzie podstawę do dokonania płatności za realizację przedmiotu zamówienia. 6. 

Zasady i warunki płatności oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we Wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. spektrometru 

Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) bez magnesu, zasilacza oraz wymiennika 

ciepła do elektromagnesu, dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. 2. Realizacja 

dostawy nowego, nieużywanego i wyprodukowanego co najmniej w 2014 roku przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się transportem i na koszt Wykonawcy do 

siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca dokona instalacji wszystkich elementów wchodzących w 

skład zamawianego przedmiotu zamówienia wymienionych w Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotu Zamówienia (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) wraz 

z jego przetestowaniem w siedzibie Zamawiającego. 4. Zamówienie musi być zrealizowane z 

pełną instalacją układu, jego uruchomieniem, przetestowaniem (potwierdzeniem zgodności 

parametrów dostarczonej aparatury z parametrami przedstawionymi w ofercie). Wykonawca 

przeprowadzi szkolenie aplikacyjne w języku polskim lub angielskim. Termin szkolenia ustalony 

zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w okresie od daty zakończenia instalacji do 

31.05.2016 r. 5. Przedmiot zamówienia uznany zostanie za wykonany na podstawie protokołu 

zdawczo - odbiorczego stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ podpisany komisyjnie przez 

Strony, który wraz z fakturą VAT stanowić będzie podstawę do dokonania płatności za realizację 

przedmiotu zamówienia. 6. Zasady i warunki płatności oraz warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 7. Wykonawca 

może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w 

ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 



 W ogłoszeniu jest: 29.10.2015 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: ul. 

Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39. 

 W ogłoszeniu powinno być: 02.11.2015 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie 

Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39. 

 


