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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Akademicka 13 pok.55

Miejscowość:  Lublin Kod pocztowy:  20-950 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekcja ds Zamówień Publicznych Tel.: +48 814456603

Osoba do kontaktów:  Aleksandra Gadzało

E-mail:  zamowienia@up.lublin.pl Faks:  +48 814456730

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.up.lublin.pl/zamowienia

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z podziałem na 13 części

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 13 części.
Część 1 – Kolorymetr (sztuk 1) dla Katedry Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej, Zakład Techniki Cieplnej,
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ,
Część 2 – Mikroskop optyczny (sztuk 1) dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem zawartym w
załączniku nr 2 do SIWZ,
Część 3 – Spektrofotometr (sztuk 2) dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem zawartym
w załączniku nr 3 do SIWZ,
Część 4 – Refraktometr (sztuk 1) dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem zawartym w
załączniku nr 4 do SIWZ,
Część 5 – Polarymetr (sztuk 1) dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem zawartym w
załączniku nr 5 do SIWZ,
Część 6 – Wytrząsarka typu Vortex (sztuk 3) dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ,
Część 7 – Pipetor półautomatyczny (sztuk 2) dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ,
Część 8 – Mikroskop rotacyjny manualny (sztuk 1) dla Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ,
Część 9 – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (sztuk 1) dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt,
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 9 do SIWZ,
Część 10 – Zestaw kolumn do badania gazów w chromatografie GC z detektorem plazmowym BID (1 komplet)
dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ,
Część 11 – Przystawka ATR kompatybilna ze spektrometrem FT-IR Nicolet IS 50 do badania substancji
rozdrobnionych. Oprogramowanie i biblioteki widm kompatybilne ze spektrometrem FT-IR Nicolet IS 50 do
wykrywania substancji w obiekcie badań (1 komplet) dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z
opisem zawartym w załączniku nr 11 do SIWZ,
Część 12 – Analizator do badania emisji gazów spalinowych z instalacji spalania biomasy (m.in.
CO,NO,NO2,CH4,SO2) - (1 komplet) dla Katedry Energetyki i Środków Transportu, zgodnie z opisem zawartym
w załączniku nr 12 do SIWZ,
Część 13 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (1 komplet) dla Katedry Energetyki i Środków
Transportu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 13 do SIWZ.
2. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych
w załącznikach nr 1-13 do SIWZ,
2/ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia,
3/ udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, która liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-
odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
- minimum 12 miesięcy w części 3, 4, 7,
- minimum 24 miesiące w części 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm
prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
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5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP
wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy
to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji.
6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
7. Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38500000  
Dodatkowe przedmioty 38510000  
 38430000  
 38436000  
 38437000  
 42931100  
 38410000  
 42130000  
 44163000  
 38420000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
AZP/PNO/p-221/5/2018

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_sekcjazam
Dane referencyjne ogłoszenia:   2018-154551   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2018/S 199-453092  z dnia:  16/10/2018  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/10/2018  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:
Część 8 – Mikroskop rotacyjny
manualny (sztuk 1) dla Katedry
Anatomii i Histologii Zwierząt,
zgodnie z opisemzawartym w
załączniku nr 8 do SIWZ

Powinno być:
Część 8 – Mikrotom rotacyjny
manualny (sztuk 1) dla Katedry
Anatomii i Histologii Zwierząt,
zgodnie z opisemzawartym w
załączniku nr 8 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 8 Nazwa:

Zamiast:

Mikroskop rotacyjny manualny (sztuk
1) dla Katedry Anatomii i Histologii
Zwierząt
1)
Krótki opis
Mikroskop rotacyjny manualny
(sztuk 1) dla Katedry Anatomii i
Histologii Zwierząt, zgodnie z opisem
zawartymw załączniku nr 8 do SIWZ

Powinno być:

Mikrotom rotacyjny manualny (sztuk
1) dla Katedry Anatomii i Histologii
Zwierząt
1)
Krótki opis
Mikrotom rotacyjny manualny
(sztuk 1) dla Katedry Anatomii i
Histologii Zwierząt, zgodnie z opisem
zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2018  (dd/mm/rrrr) - ID:2018-164724
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