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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 271739 - 2013 data 13.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Nawozów Sztucznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 473

14 00, fax. 81 473 14 10.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury pomiarowej dla

Instalacji do badania procesów ekstrakcji surowców naturalnych z użyciem CO2 ELAB, w tym: Część Nr

1 - Przepływomierz gazowy CO2 Część Nr 2 - Precyzyjny przepływomierz cieczy z licznikiem przepływu

z wejściem impulsowym Część Nr 3 - Przetwornik różnicy ciśnień do pracy z ciśnieniem statycznym 420

bar. Zakres dostawy obejmuje: 1. Przepływomierz gazowy CO2 2. Precyzyjny przepływomierz cieczy z

licznikiem przepływu 3. Przetwornik różnicy ciśnień do pracy z ciśnieniem statycznym 420 bar 4. DTR

urządzeń oraz Deklarację Zgodności 5. Wszystkie wymagane protokoły z badań i testów Zakres oferty

technicznej Oferta techniczna powinna spełniać wymagania niniejszej specyfikacji technicznej. Dostawca

przedstawi karty katalogowe proponowanych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawiera Specyfikacja Techniczna Nr 6.26XEksN/13-ELAB-02 stanowiąca załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w

dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w

szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia

powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać

certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą

techniczną. Wszystkie pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Wraz z

przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje wymagane

w załączniku nr 6 do SIWZ Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty odbioru

końcowego. Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn Zamawiającego - według Incoterms 2010.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury

pomiarowej dla Instalacji do badania procesów ekstrakcji surowców naturalnych z użyciem CO2 ELAB,

w tym: Część Nr 1 - Przepływomierz gazowy CO2 Część Nr 2 - Precyzyjny przepływomierz cieczy z

licznikiem przepływu z wejściem impulsowym Część Nr 3 - Przetwornik różnicy ciśnień do pracy z

ciśnieniem statycznym 420 bar. Zakres dostawy obejmuje: 1. Przepływomierz gazowy CO2 2.

Precyzyjny przepływomierz cieczy z licznikiem przepływu 3. Przetwornik różnicy ciśnień do pracy z

ciśnieniem statycznym 420 bar 4. DTR urządzeń oraz Deklarację Zgodności 5. Wszystkie wymagane

protokoły z badań i testów Zakres oferty technicznej Oferta techniczna powinna spełniać wymagania

niniejszej specyfikacji technicznej. Dostawca przedstawi karty katalogowe proponowanych urządzeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Nr 6.26XEksN/13-ELAB-02

stanowiąca załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia

zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej,

obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących



normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego

przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie pozycje stanowiące przedmiot

zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca przekaże

Zamawiającemu dokumenty i dokumentacje wymagane w załączniku nr 6 do SIWZ Wymagany minimalny

okres gwarancji: 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Baza dostawy DDP Puławy, Magazyn

Zamawiającego - według Incoterms 2010..


