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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181737-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
2015/S 100-181737

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, Osoba do kontaktów: Monika Wallenburg, Katowice
40-166, POLSKA. Tel.:  +48 322592547. Faks:  +48 322582205. E-mail: mwallenburg@gig.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.5.2015, 2015/S 91-163303)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:38540000
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
4.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4Ustawy PZP
(załącznik nr 2a do SIWZ),
4.3. wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw,
datwykonania i nazw odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czyzostały
wykonane należycie. Wykaz ten powinien obejmować minimum jedno zamówienie w zakresie dostawykalorymetru
stożkowego o wartości minimum 1 000 000,00 PLN
Za dowody uznaje się: (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty ),
— poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
(załącznik nr 6 do SIWZ) + (poświadczenie),
— oświadczenie wykonawcy w przypadku zamówień na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn oobiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej(załącznik nr 6 do SIWZ) +
(oświadczenie wykonawcy),— w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w
wykazie ( załącznik nr 6 do SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów
o których mowa w ust 5, pkt.5.4.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
4.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4 Ustawy
PZP (załącznik nr 2a do SIWZ),
4.3. wykaz głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, opisu przedmiotu dostaw, dat wykonania
i nazw odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie. Wykaz ten powinien obejmować minimum jedno zamówienie w zakresie dostawy kalorymetru o wartości
minimum 1 000 000,00 PLN
Za dowody uznaje się: (załącznik nr 6 do SIWZ) + (dokumenty ),
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— poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw, powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
(załącznik nr 6 do SIWZ) + (poświadczenie),
— oświadczenie wykonawcy w przypadku zamówień na dostawy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej(załącznik nr 6 do SIWZ) +
(oświadczenie wykonawcy), — w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w
wykazie ( załącznik nr 6 do SIWZ ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów
o których mowa w ust. 5, pkt 5.4.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


