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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Wrocławski
pl.Uniwersytecki 1
Wrocław
50-137
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Pawełczyk
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Faks:  +48 713752472
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż regałów metalowych jezdnych i stacjonarnych wraz z szynami jezdnymi do magazynu
Zbiorów Ogólnych (01.02A) oraz regałów stacjonarnych do czytelni, wypożyczalni i innych pomieszczeń w b
Numer referencyjny: BZP.2410.17.2017.KP

II.1.2) Główny kod CPV
39131100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów metalowych jezdnych i stacjonarnych wraz z szynami
jezdnymi do magazynu Zbiorów Ogólnych (01.02A) oraz regałów stacjonarnych do czytelni, wypożyczalni i
innych pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12.
W zakres zamówienia wchodzi również dostawa i montaż komód, stojaków na mapy, wózków bibliotecznych,
stolików, wymiana paneli bocznych regałów, dostawa i montaż szaf katalogowych i socjalnych/aktowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia-
Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną, tj.
z załącznikami nr 1-17.
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy stanowiący Załącznik
nr 4 do SIWZ;

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

13/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:bzp@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UWr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-010727
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 015-030293
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/01/2018

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdolnośc techniczna i kwalifikacje zawodowe, pkt 3
Zamiast:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem regałów
jezdnych o wartości co najmniej 1 850 000,00 zł brutto.
Wykazana dostawa ma obejmować regały jezdne do biblioteki lub archiwum lub innych pomieszczeń, w których
składowane są dokumenty lub książki.
Powinno być:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z montażem regałów
jezdnych o wartości co najmniej 1 100 000,00 zł brutto każda.
Wykazane dostawy mają obejmować regały jezdne do biblioteki lub archiwum lub innych pomieszczeń, w
których składowane są dokumenty lub książki
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganyh standardów, pkt
1
Zamiast:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z montażem regałów
jezdnych o wartości co najmniej 1 850 000,00 zł brutto.
Wykazana dostawa ma obejmować regały jezdne do biblioteki lub archiwum lub innych pomieszczeń, w których
składowane są dokumenty lub książki.
Powinno być:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z montażem regałów
jezdnych o wartości co najmniej 1 100 000,00 zł brutto każda.
Wykazane dostawy mają obejmować regały jezdne do biblioteki lub archiwum lub innych pomieszczeń, w
których składowane są dokumenty lub książki
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/03/2018

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:30293-2018:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


