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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

INSTYTUT LOTNICTWA
PL
Al. Krakowska 110/114
Warszawa
02-256
Polska
Osoba do kontaktów: Komisja ds. Zamówień Publicznych, Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256
Warszawa
Tel.:  +48 228460011-564
E-mail: elwira.grotek@ilot.edu.pl 
Faks:  +48 221160525
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ilot.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa drukarki 3D do metalu
Numer referencyjny: 49/ZZ/AZLZ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
42630000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem fabrycznie nowego urządzenia
w postaci specjalistycznej drukarki 3D do metalu pracującej w technologii SLM, która stanowić będzie
wyposażenie Laboratorium Technik Przyrostowych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie teoretyczne o
urządzeniu i praktyczne z obsługi urządzenia, dla trzech (3) pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

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

14/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-126401
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 177-362051

mailto:elwira.grotek@ilot.edu.pl
http://ilot.edu.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:362051-2017:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/09/2017

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: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust.1 ustawy Pzp, w szczególności: posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 dostawy drukarki 3D do metalu
wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkoleniami, o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdego
zrealizowanego zamówienia (dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem).
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący
wspólnie,warunek, o którym mowa w ustępie 1, musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
4. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp, musi
wykazać każdy z nich.
5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunek o których mowa w
ustępie 1, musi spełniać ten Wykonawca lub co najmniej jeden podmiot na którego zasoby Wykonawca się
powołuje.
6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów Wykonawca musi wykazać, że
podmioty na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom,Wykonawca musi wykazać, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust.1 ustawy Pzp, w szczególności: posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania
zamówienia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie
co najmniej jednej drukarki 3D do metalu, o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każdego zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
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3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący
wspólnie,warunek, o którym mowa w ustępie 1, musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.
4. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp, musi
wykazać każdy z nich.
5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunek o których mowa w
ustępie 1, musi spełniać ten Wykonawca lub co najmniej jeden podmiot na którego zasoby Wykonawca się
powołuje.
6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów Wykonawca musi wykazać, że
podmioty na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
7. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom,Wykonawca musi wykazać, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


