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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83318-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Meble konferencyjne
2019/S 037-083318

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 015-030560)

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

Narodowe Centrum Nauki
ul. Twardowskiego 16
Kraków
30-312
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kolaszyńska
Tel.:  +48 123419000
E-mail: zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl 
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ncn.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mebli i wyposażenia dla Narodowego Centrum Nauki
Numer referencyjny: DSO.271.3.2.2019

II.1.2) Główny kod CPV
39153000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych, mebli konferencyjnych, zabudowy
meblowej na wymiar oraz paneli akustycznych dla Narodowego Centrum Nauki, zwanych dalej łącznie:
„meblami”.
2. Zamówienie zostało podzielone na części:
Część 1 – Meble wolnostojące
Część 2 – Meble na wymiar
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Część 3 – Panele akustyczne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ

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

19/02/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 015-030560

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Zamiast:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów c.d.z sekcji III.1.1.
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10
dni,aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
1) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
a) Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
c) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
a) Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania
i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających czy te
dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu - Zał. nr 5 do SIWZ). W wykazie należy wskazać wyłącznie
te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, poświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenia Wykonawcy. (jeżeli
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest do podania przyczyn braku możliwości uzyskania
poświadczenia)
3) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego:
Część 1 przedmiotu zamówienia:
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a) Opisy techniczne oferowanych mebli wraz ze wskazaniem parametrów technicznych spełniających
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
b) Próbki oferowanych mebli do przeprowadzenia testów:
1) jeden egz. krzesła konferencyjnego (symbol - Kk1)
2) jeden egz. stołu konferencyjnego składanego z mediaportem (symbol - Sk1 lub Sk2)
3) jeden egz. fotela (symbol - F1)
4) jeden egz. pufy (symbol - P1 lub P2 lub P3)
Część 3 przedmiotu zamówienia:
a) certyfikat potwierdzający trudnopalność (zgodnie z normą PN-EN 1021-1:2014-12) tkanin z których
wykonano panele akustyczne
b) certyfikat lub wyniki badań wykonane w akredytowanym laboratorium potwierdzające współczynnik
pochłaniania dźwięku (zgodnie z normami PN-EN ISO 354:2005 oraz PN-EN ISO 11654:1999)
8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d powyżej
9.Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odpowiada
zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić
od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem braku podstaw wykluczenia są
odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ
Powinno być:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów c.d.z sekcji III.1.1.
1. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów:
1) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
a) Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
c) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
2) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
a) Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania
i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających czy te
dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu - Zał. nr 5 do SIWZ). W wykazie należy wskazać wyłącznie
te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
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Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, poświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenia Wykonawcy. (jeżeli
Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest do podania przyczyn braku możliwości uzyskania
poświadczenia)
3) o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego:
Część 1 przedmiotu zamówienia:
a) Opisy techniczne oferowanych mebli wraz ze wskazaniem parametrów technicznych spełniających
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
b) Próbki oferowanych mebli do przeprowadzenia testów:
1) jeden egz. krzesła konferencyjnego (symbol - Kk1)
2) jeden egz. stołu konferencyjnego składanego z mediaportem (symbol - Sk1 lub Sk2)
3) jeden egz. fotela (symbol - F1)
4) jeden egz. pufy (symbol - P1 lub P2 lub P3)
Część 3 przedmiotu zamówienia:
a) certyfikat potwierdzający trudnopalność paneli akustycznych (zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 lub
PN-EN 13501-1:2019-02)
b) certyfikat lub wyniki badań wykonane w akredytowanym laboratorium potwierdzające współczynnik
pochłaniania dźwięku (zgodnie z normami PN-EN ISO 354:2005 oraz PN-EN ISO 11654:1999)
8. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d powyżej
9.Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odpowiada
zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić
od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem braku podstaw wykluczenia są
odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/04/2019
Powinno być:
Data: 04/05/2019
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 25/02/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


