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13l1Ol2O1B Sl98 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Katowice: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

20r 8/s 198-449479

Główny lnstytut Górnictwa, p!. cwarków l, osoba do kontaktów: Monika
Wallenburg, Katowice 40-166, Polska. Tel.: +48 322592547. Faks: +48

322582205. E-mail: mwallenbu rg@g ig.eu

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.9.20I 8, 20I 8/s I 7I -
38946r)

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

Zamiast:

Vl.3) lnformacje dodatkowe; punkt 6

6. Zamawiający Wymaga realizacji całości przedmiotu zamówienia do l O tygodni od
daty podpisania umowy na warunkach DDP lncoterms 20.l0, do oznaczonego miejsca
wykonania, tj. cłówny lnstytut córnictwa, Plac Gwarków l,40-l66 Katowice, Zakład
Ceologii i Geofizyki (BH).

W ramach realizacji całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający Wymagana instalacji
systemu w miejscu wskazanym przezUŻytkownika (l czujnik w rejonie zbiornika
Dziećkowice oraz 2 czujniki umieszczone w piezometrach po obu stronach rzeki
Nacyny w rejonie ulicy Sportowej miejscowości Niewiadom córny, powiat Rybnik) oraz
instruktazu dla trzech (3) Uzytkowników.

lnstalacja oraz instruktaz odbędą się w obustronnie ustalonym terminie, jednak nie
później niz l0 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu umowy. lnstalacja i

przeprowadzenie instruktazu zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez
obie strony.

lll.l .l ) Wymagane wadia i gwarancje, punkt 2

2. Wadium nalezy wnieść w terminie do dnia l 5.10.20l8 r. do godz' l0:00

lV.3'4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

I s.10.2018 (10:00)

1V.3.8) Warunki otwarcia ofert

I 5.10.20.lB (10:30)

Powinno bvć:
Vl.3) lnformacje dodatkowe; punkt 6

6. Zamawiający Wymaga realizacji całości przedmiotu zamówienia do 'l0 tygodni od
daty podpisania umowy na warunkach DDP lncoterms 2010, do oznaczonego miejsca
wykonania, tj. Główny lnstytut Górnictwa, pl. Gwarków l,40-l66 Katowice, Zakład
Geologii i Geofizyki (BH).
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W ramach realizacji całości przedmiotu zamówienia, Zamawiający Wymagana instalacj i

systemu w miejscu wskazanym przezUżytkownika (l czujnik umieszczonyw
piezometrze w rejonie zbiornika Dziećkowice oraz 2 czujniki umieszczone w
piezometrach po obu stronach rzeki Nacyny w rejonie ulicy Sportowej miejscowości
Niewiadom Górny, powiat Rybnik) oraz instruktazu dla trzech (3) Użytkowników.

lnstalacja oraz instruktaż odbędą się w obustronnie usta|onym terminie, jednak nie
później niż l0 dni roboczych od datydostarczenia przedmiotu umowy' lnstalacja i

przeprowadzenie instruktażu zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez
obie strony.

lll.l.l ) Wymagane wadia i gwarancje, punkt 2

2. Wadium nalezy wnieść w terminie do dnia 29.l0.20l8 r. do godz' l0:00

lV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

29.10.2018 (10:00)

|V.3.8) Warunki otwarcia ofert

29..l0.20.l8 (.l0:30)

https://ted.europa.eu/TED/notice/ud1?uri:TED:NOTICE:449479-2018:TEXT:PL:HT... 2018-10-15


