
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S03
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: GIG
NO_DOC_EXT: 2019-088286
SOFTWARE VERSION: 9.11.2
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: phachula@gig.eu
NOTIFICATION TECHNICAL: /
NOTIFICATION PUBLICATION: /



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Główny Instytut Górnictwa
PL-634-012-60-16
Plac Gwarków 1
Katowice
40-166
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Hachuła
Tel.:  +48 322592647
E-mail: phachula@gig.eu 
Faks:  +48 322585997
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gig.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę roztworów wzorcowych, odczynników i części eksploatacyjnych
Numer referencyjny: FZ-1/5158/KB/19

II.1.2) Główny kod CPV
33696300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa roztworów wzorcowych, odczynników i części eksploatacyjnych.
Część 1 : Roztwory wzorcowe i CRM I
Część 2 : Roztwory wzorcowe i CRM II
Część 3 : Roztwory wzorcowe i CRM III
Część 4 : Roztwory wzorcowe i CRM IV
Część 5 : Roztwory wzorcowe i CRM V
Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Titrando 905
Część 7 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do określania
ekotoksyczności Microtox
Część 8 : Odczynniki chemiczne
Część 9 : Kolumienki SPE
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Część 10 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do mineralizacji metodą
Kjehdala (Vapodest, Gerhardt)

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

24/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GIG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-072386
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 100-241619
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/05/2019

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: II.2.4
Zamiast:
1. Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do momentu
wyczerpania ilości asortymentów objętych umową.
2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych. Zamówienia
będą realizowane przez Wykonawcę do 2 lub 6 tygodni, zgodnie z terminem wskazanym w ofercie przez
Wykonawcę na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną na
warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, pl.
Gwarków 1, 40-166 Katowice, POLSKA, Budynek CCTW (wjazd od ulicy Korfantego 79) od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-14:00.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od
umowy nawet w części.
4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia. Gwarancja na materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania
towaru uszkodzonego i będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub
wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia
reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy, której ta faktura
dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu
zamówienia.
5. Warunki płatności: płatność za każdą dostawę cząstkową zostanie wykonana w terminie 30 dni, licząc od
daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej zrealizowaną dostawę.
Wadium ustala się w wysokości: Część 1 300,00 PLN na warunkach opisanych w SIWZ.
3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia otwarcia ofert, do godz. 12:00. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:
MBank S.A.
Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004
5. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Powinno być:
1. Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia lub do momentu
wyczerpania ilości asortymentów objętych umową.
2. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych. Zamówienia
będą realizowane przez Wykonawcę do 2 lub 6 tygodni, zgodnie z terminem wskazanym w ofercie przez
Wykonawcę na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną na
warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, pl.
Gwarków 1, 40-166 Katowice, POLSKA, Budynek CCTW (wjazd od ulicy Korfantego 79) od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-14:00.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych
potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od
umowy nawet w części.
4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie
Przedmiotu Zamówienia. Gwarancja na materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania
towaru uszkodzonego i będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub
wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 20 dni roboczych od daty zgłoszenia
reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy, której ta faktura
dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu
zamówienia.
5. Warunki płatności: płatność za każdą dostawę cząstkową zostanie wykonana w terminie 30 dni, licząc od
daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej zrealizowaną dostawę.
1. Wadium ustala się w wysokości:
Część 1 : Roztwory wzorcowe i CRM I 300,00 PLN, Część 2 : Roztwory wzorcowe i CRM II 1 000,00 PLN,
Część 3 : Roztwory wzorcowe i CRM III 1 000,00 PLN, Część 4 : Roztwory wzorcowe i CRM IV 1 000,00 PLN,
Część 5 : Roztwory wzorcowe i CRM V 300,00 PLN , Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez
Zamawiającego urządzenia Titrando 905 1 000,00 PLN, Część 7 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego
przez Zamawiającego zestawu do określania ekotoksyczności Microtox 1 000,00 PLN, Część 8 : Odczynniki
chemiczne 1 000,00 PLN, Część 9 : Kolumienki SPE 1 000,00 PLN, Część 10 : Materiały eksploatacyjne dla
posiadanego przez Zamawiającego zestawu do mineralizacji metodą Kjehdala (Vapodest, Gerhardt 1 000,00
PLN;
3. Wadium należy wnieść w terminie do dnia otwarcia ofert, do godz. 12:00. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:
MBank S.A.
Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004
5. Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).
6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/07/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


