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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Adres pocztowy: ul. Księcia Trojdena 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02 - 109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Obrębska
E-mail: tobrebska@ibib.waw.pl 
Tel.:  +48 226599143-501
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ibib.waw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa robota mikro/nano-dozującego na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk
Numer referencyjny: DT.OT/220/14/2020

II.1.2) Główny kod CPV
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota mikro/nano-dozującego wraz z jego instalacją, uruchomieniem i 
szkoleniem oraz materiałów niezbędnych
do uruchomienia tego robota na potrzeby Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza 
PAN w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

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

14/09/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: obrebska
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-114148

mailto:tobrebska@ibib.waw.pl
http://www.ibib.waw.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-413766
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/08/2020

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3) Informacje dodatkowe, pkt 4)
Zamiast:
4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający złoży 
dokumenty wskazane w pkt 6.1/ lub pkt 7 SIWZ.
Powinno być:
6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający 
żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w 
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu.
Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 3-5 SIWZ, stanowią odpowiednio Załącznik nr 5, Załącznik nr 6 i 
Załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.SIWZ:
1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,
2) ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413766-2020:TEXT:PL:HTML
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:


