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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Poznaniu
znany) _____
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-712

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618294124

Osoba do kontaktów: mgr Aleksandra Korcz
E-mail: akorcz@amu.edu.pl

Faks: +48 618294012

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.amu.edu.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wraz z montażem dygestoriów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
segment G
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem dygestoriów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, segment G.
Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr A do SIWZ
Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
wskazujący zakres dostawy zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr A do SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagania odnośnie gwarancji:
• Wykonawca udzieli minimum – 60 miesięcznej gwarancji na meble i urządzenia,
Czas gwarancji na meble i urządzenia w miesiącach stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
• Wykonawca udzieli minimum – 12 miesięcznej gwarancji na części zamienne,
• czas oczekiwania na przystąpienie do usunięcia uszkodzenia do 24 godzin w dni robocze oraz wymianę
mebla/urządzenia na nowe po trzech naprawach gwarancyjnych danego mebla/urządzenia.
Wykonawca przedstawi zapewnienie dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty dostawy,
potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia certyfikaty i atesty,
zgodnie z opisem zawartym załącznikach A do SIWZ:
Dokumenty wymagane dla oferowanych produktów:
Blat digestorium
Ceramika musi posiadać:
1 - dokument potwierdzający badania odporności termicznej wraz z certyfikatem lub protokołem z badań,
według normy PN-EN ISO 10545-9:1998, który należy dołączyć do oferty;
2 - dokument potwierdzający badania odporności chemicznej, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań,
według normy PN-EN ISO 10545-13:1999, który należy dołączyć do oferty;
3 - dokument potwierdzający badania odporności na plamienie, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań,
według normy Pf\!-Ef\! ISO 10545-14:1999, który należy dołączyć do oferty;
4 - dokument potwierdzający badania zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu, wraz z certyfikatem lub
protokołem z badań, według normy PN-EN ISO 10545-15:1999, który należy dołączyć do oferty;
5 - dokument potwierdzający adsorpcję wody, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań według normy PN-EN
ISO 10545-3, który należy dołączyć do oferty;
6 - dokument potwierdzający odporność na przetarcie powierzchni , wraz z certyfikatem lub protokołem z badań
według normy PN-EN ISO 10545-7, który należy dołączyć do oferty;
7 - dokument potwierdzający liniową wydłużalność termiczną, wraz z certyfikatem lub protokołem z badań
według normy DIN 51045, który należy dołączyć do oferty;
8 - dokument potwierdzający twardość na zarysowania wg skali Mohs , wraz z certyfikatem lub protokołem z
badań według normy PN-EN 15771, który należy dołączyć do oferty;
9 - dokument potwierdzający odporność działania 3 - punktowej siły zginającej, wraz z certyfikatem lub
protokołem z badań, który należy dołączyć do oferty;
10 - dokument potwierdzający wytrzymałość na ściskanie na zimno, wraz z certyfikatem lub protokołem z
badań, który należy dołączyć do oferty.
Dokumenty te muszą być wystawione przez laboratorium akredytowane i należy je dołączyć do oferty.
Producent winien posiadać deklaracje i certyfikaty:
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1 - Deklaracje zgodności na zgodność z dyrektywą niskonapięciową i obecność znaku CE
2 - Dygestoria winny spełniać normę PN/EN 14175, posiadać deklarację zgodności z Dyrektywą
Niskonapięciową 2006/95/WE, posiadać znak CE.
3 - certyfikat dla Systemu Zarządzania wg DIN EN ISO 9001 :2008 zaświadczający, że stosuje system
zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia
laboratoryjnego;
4 - certyfikat OHSAS 18001 :2007 dla Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
5 - certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane meble laboratoryjne wymagań PN-EN 14727 wystawione przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji dygestoriów i mebli
laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty należy załączyć potwierdzenie potwierdzone akredytacji dla
laboratorium wystawiającego certyfikat we właściwym zakresie.
Załączone do oferty certyfikat stanowią treść oferty.
6 - certyfikat potwierdzający spełnienie przez oferowane dygestoria ogólnego stosowania wymagań normy PN
EN 14175 - część 1, 2, 3 - wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji
dygestoriów i mebli laboratoryjnych (np. TUV, PCBC). Do oferty ponadto należy załączyć raporty z testów typu
zgodnie z PN EN 14175 część 3 oraz potwierdzenie akredytacji dla laboratorium wystawiającego certyfikat we
właściwym zakresie. Załączone do oferty certyfikaty stanowią treść oferty.
• Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z normą PN EN61 01 O - część 1
• Wartość napięcia nominalnego - 230 V
• Rodzaj zasilania - YDY żo 3x4 rnrn"
• Częstotliwość - 50 Hz
• Wartość prądu nominalnego - maks. 25 A
• Klasa ochronności - klasa 1 ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim
• Współczynnik ochrony - IP44 ochrona przed wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków.
• Linie zewnętrzne zakończone wtykiem.
• Wszystkie linie znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz obszaru instalacyjnego (za wyjątkiem linii
niskonapięciowych / teletransmisyjnych) powinny być doprowadzane indywidualnie do końcowych przyłączy.
• W przypadku jednostek modułowych posiadających klasę ochronności 1 przeciwporażeniową przed dotykiem
pośrednim zawsze należy stosować przewód neutralny. Wartość rezystancji między przewodem neutralnym a
metalową obudową nie powinna przekraczać 0,1 Ohm
W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla i urządzenia należy przedstawić
minimum jedną, osobną kartę katalogową, pozwalającą zweryfikować czy proponowany mebel/urządzenie
spełnia wymagania projektu.
W raz z ofertą należy dostarczyć katalog produktowy z widocznymi rozwiązaniami systemowymi.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej,
sprawdzenia poprawności wymiarów pomieszczeń (wykonanie ewentualnej inwentaryzacji pomieszczeń) celem
montażu mebli i urządzeń zgodnie z projektem technologicznym. Postępowaniem objęte są 24 laboratoria.
Rozprowadzenie mediów (wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej) wewnątrz mebli należy do Wykonawcy.
Cena mebli oraz urządzeń musi obejmować dostawę, montaż wraz z wypoziomowaniem i podłączeniem do
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej i instalacji wyciągowej z dygestoriów.
Cena dygestorium musi uwzględnić dostawę, montaż i uruchomienie wraz z podłączeniem do instalacji:
• wyciągowej przy użyciu rur (PPs)
• sygnalizacji do BMS
• kanalizacyjnej i wodnej
• elektrycznej z dokonaniem prób i pomiarów udokumentowanych stosownymi protokołami.
Po zamontowaniu urządzeń Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel z właściwej
obsługi zgodnej z DTR-kami i dostarczy instrukcje stanowiskowe.
Stan istniejący:
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• wyciąg z dygestorium wykonany w technologii z PPs
• podejścia do instalacji wod.kan i sygnalizacyjnej do BMS wychodzące ze ściany zostały zakończone zaworem
odcinającym na wodzie zimnej, podejściem 50 mm do kanalizacji sanitarnej i wypustem do sygnalizacji,
• instalacja elektryczna wychodzi z posadzki – zakończona wypustem.
• pomieszczenia są puste
• przy podłączaniu dygestoriów należy zostawić wystawione poza dygestorium) podejścia do wody zakończone
zaworem i kanalizacji 50 mm zakończonej korkiem, tak , aby umożliwić podłączenie stołów przyściennych –
laboratoryjnych ze zlewikami – bez demontażu dygestorium. Stoły w przyszłości usytuowane będą od strony
okna.
Załączniki w postaci rysunków/zdjęć stanowią oprócz części opisowej, integralną część specyfikacji.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
39180000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 12

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/3712/D/15
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_lsd6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-092501 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 134-247304 z dnia: 15/07/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
10/07/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Przedmiotem zamówienia jest
Przedmiotem zamówienia jest
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
dostawa wraz z montażem
dostawa wraz z montażem
dygestoriów dla Wydziału Chemii
dygestoriów dla Wydziału Chemii
zakupu
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, segment G.
w Poznaniu, segment G.
Przedmiot zamówienia został
Przedmiot zamówienia został
opisany w załączniku nr A do SIWZ opisany w załączniku nr A do SIWZ
Załącznikiem stanowiącym
Załącznikiem stanowiącym
integralną część przyszłej umowy
integralną część przyszłej umowy
będzie Szczegółowy opis przedmiotu będzie Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wskazujący zakres
zamówienia wskazujący zakres
dostawy zgodnie ze wzorem
dostawy zgodnie ze wzorem
zawartym w Załączniku nr A do
zawartym w Załączniku nr A do
SIWZ
SIWZ
Zamawiający nie dopuszcza
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych.
składania ofert częściowych.
Wymagania odnośnie gwarancji:
Wymagania odnośnie gwarancji:
• Wykonawca udzieli minimum – 60 • Wykonawca udzieli minimum – 60
miesięcznej gwarancji na meble i
miesięcznej gwarancji na meble i
urządzenia
urządzenia
Czas gwarancji na meble i
Czas gwarancji na meble i
urządzenia w miesiącach stanowi
urządzenia w miesiącach stanowi
jedno z kryteriów oceny ofert.
jedno z kryteriów oceny ofert.
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• Wykonawca udzieli minimum –
• Wykonawca udzieli minimum –
12 miesięcznej gwarancji na części 12 miesięcznej gwarancji na części
zamienne
zamienne
• czas oczekiwania na przystąpienie • czas oczekiwania na przystąpienie
do usunięcia uszkodzenia do 24
do usunięcia uszkodzenia do 24
godzin w dni robocze oraz wymianę godzin w dni robocze oraz wymianę
mebla/urządzenia na nowe po trzech mebla/urządzenia na nowe po trzech
naprawach gwarancyjnych danego naprawach gwarancyjnych danego
mebla/urządzenia.
mebla/urządzenia.
Wykonawca przedstawi zapewnienie Wykonawca przedstawi zapewnienie
dostępność części zamiennych
dostępność części zamiennych
przez 10 lat od daty dostawy
przez 10 lat od daty dostawy
potwierdzone przez producenta lub potwierdzone przez producenta lub
autoryzowanego przedstawiciela.
autoryzowanego przedstawiciela.
Wraz z ofertą należy załączyć
Wraz z ofertą należy załączyć
wszystkie wymienione w opisie
wszystkie wymienione w opisie
przedmiotu zamówienia certyfikaty przedmiotu zamówienia certyfikaty
i atesty zgodnie z opisem zawartym i atesty zgodnie z opisem zawartym
załącznikach A do SIWZ:
załącznikach A do SIWZ:
Dokumenty wymagane dla
Dokumenty wymagane dla
oferowanych produktów:
oferowanych produktów:
Blat digestorium
Blat digestorium
Ceramika musi posiadać:
Ceramika musi posiadać:
1 - dokument potwierdzający
1 - dokument potwierdzający
badania odporności termicznej wraz badania odporności termicznej wraz
z certyfikatem lub protokołem z
z certyfikatem lub protokołem z
badań według normy PN-EN ISO
badań według normy PN-EN ISO
10545-9:1998, który należy dołączyć 10545-9:1998, który należy dołączyć
do oferty;
do oferty;
2 - dokument potwierdzający
2 - dokument potwierdzający
badania odporności chemicznej,
badania odporności chemicznej,
wraz z certyfikatem lub protokołem wraz z certyfikatem lub protokołem
z badań według normy PN-EN
z badań według normy PN-EN
ISO 10545-13:1999, który należy
ISO 10545-13:1999, który należy
dołączyć do oferty;
dołączyć do oferty;
3 - dokument potwierdzający
3 - dokument potwierdzający
badania odporności na plamienie,
badania odporności na plamienie,
wraz z certyfikatem lub protokołem wraz z certyfikatem lub protokołem
z badań według normy PN-EN
z badań według normy PN-EN
ISO 10545-14:1999, który należy
ISO 10545-14:1999, który należy
dołączyć do oferty;
dołączyć do oferty;
4 - dokument potwierdzający
4 - dokument potwierdzający
badania zawartości uwalnianego
badania zawartości uwalnianego
ołowiu i kadmu, wraz z certyfikatem ołowiu i kadmu, wraz z certyfikatem
lub protokołem z badań, według
lub protokołem z badań, według
normy PN-EN ISO 10545-15:1999, normy PN-EN ISO 10545-15:1999,
który należy dołączyć do oferty;
który należy dołączyć do oferty;
5 - dokument potwierdzający
5 - dokument potwierdzający
adsorpcję wody, wraz z certyfikatem adsorpcję wody, wraz z certyfikatem
lub protokołem z badań według
lub protokołem z badań według
normy PN-EN ISO 10545-3, który
normy PN-EN ISO 10545-3, który
należy dołączyć do oferty;
należy dołączyć do oferty;
6 - dokument potwierdzający
6 - dokument potwierdzający
odporność na przetarcie
odporność na przetarcie
powierzchni , wraz z certyfikatem lub powierzchni , wraz z certyfikatem lub
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protokołem z badań według normy protokołem z badań według normy
PN-EN ISO 10545-7, który należy
PN-EN ISO 10545-7, który należy
dołączyć do oferty;
dołączyć do oferty;
7 - dokument potwierdzający liniową 7 - dokument potwierdzający liniową
wydłużalność termiczną, wraz z
wydłużalność termiczną, wraz z
certyfikatem lub protokołem z badań certyfikatem lub protokołem z badań
według normy DIN 51045, który
według normy DIN 51045, który
należy dołączyć do oferty;
należy dołączyć do oferty;
8 - dokument potwierdzający
8 - dokument potwierdzający
twardość na zarysowania wg skali twardość na zarysowania wg skali
Mohs , wraz z certyfikatem lub
Mohs , wraz z certyfikatem lub
protokołem z badań według normy protokołem z badań według normy
PN-EN 15771, który należy dołączyć PN-EN 15771, który należy dołączyć
do oferty;
do oferty;
9 - dokument potwierdzający
9 - dokument potwierdzający
odporność działania 3 - punktowej odporność działania 3 - punktowej
siły zginającej, wraz z certyfikatem siły zginającej, wraz z certyfikatem
lub protokołem z badań, który należy lub protokołem z badań, który należy
dołączyć do oferty;
dołączyć do oferty;
10 - dokument potwierdzający
10 - dokument potwierdzający
wytrzymałość na ściskanie na zimno, wytrzymałość na ściskanie na zimno,
wraz z certyfikatem lub protokołem wraz z certyfikatem lub protokołem
z badań, który należy dołączyć do
z badań, który należy dołączyć do
oferty.
oferty.
Dokumenty te muszą być
Dokumenty te muszą być
wystawione przez laboratorium
wystawione przez laboratorium
akredytowane i należy je dołączyć do akredytowane i należy je dołączyć do
oferty.
oferty.
Producent winien posiadać
Producent winien posiadać
deklaracje i certyfikaty:
deklaracje i certyfikaty:
1 - Deklaracje zgodności
1 - Deklaracje zgodności
na zgodność z dyrektywą
na zgodność z dyrektywą
niskonapięciową i obecność znaku niskonapięciową i obecność znaku
CE
CE
2 - Dygestoria winny spełniać
2 - Dygestoria winny spełniać
normę PN/EN 14175, posiadać
normę PN/EN 14175, posiadać
deklarację zgodności z Dyrektywą deklarację zgodności z Dyrektywą
Niskonapięciową 2006/95/WE,
Niskonapięciową 2006/95/WE,
posiadać znak CE.
posiadać znak CE.
3 - certyfikat dla Systemu
3 - certyfikat dla Systemu
Zarządzania wg DIN EN ISO
Zarządzania wg DIN EN ISO
9001 :2008 zaświadczający,
9001 :2008 zaświadczający,
że stosuje system zarządzania
że stosuje system zarządzania
zgodnie z normą w zakresie
zgodnie z normą w zakresie
projektowania, produkcji i sprzedaży projektowania, produkcji i sprzedaży
kompleksowego wyposażenia
kompleksowego wyposażenia
laboratoryjnego;
laboratoryjnego lub Certyfikat dla
4 - certyfikat OHSAS 18001 :2007 Systemu Zarządzania wg. DIN
dla Systemu Zarządzania
EN ISO 9001:2008 w zakresie
bezpieczeństwem i higieną pracy w projektowania, produkcji, sprzedaży,
zakresie projektowania, produkcji
pakowania, instalacji mebli
i sprzedaży kompleksowego
laboratoryjnych;
wyposażenia laboratoryjnego;
4 - certyfikat OHSAS 18001 :2007
5 - certyfikat potwierdzający
dla Systemu Zarządzania
spełnienie przez oferowane meble bezpieczeństwem i higieną pracy w
laboratoryjne wymagań PN-EN
zakresie projektowania, produkcji
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14727 - wystawione przez jednostki i sprzedaży kompleksowego
posiadające akredytację w zakresie wyposażenia laboratoryjnego lub
badania i certyfikacji dygestoriów
certyfikat potwierdzający spełnienie
i mebli laboratoryjnych (np. TUV,
wymagania systematycznego i
PCBC). Do oferty należy załączyć
efektywnego bezpieczeństwa pracy
potwierdzenie potwierdzone
zgodnie z AMS BAU 905/2011) oraz
akredytacji dla laboratorium
NFL I ILO-OHS 2001.
wystawiającego certyfikat we
5 - certyfikat potwierdzający
właściwym zakresie.
spełnienie przez oferowane meble
Załączone do oferty certyfikat
laboratoryjne wymagań PN-EN
stanowią treść oferty.
14727 lub certyfikat wydany dla
6 - certyfikat potwierdzający
mebli laboratoryjnych zgodnie z
spełnienie przez oferowane
normami PN EN 14727:2006 Meble
dygestoria ogólnego stosowania
laboratoryjne do przechowywania
wymagań normy PN EN 14175 - wystawione przez jednostki
część 1, 2, 3 - wystawiony przez
posiadające akredytację w zakresie
jednostki posiadające akredytację
badania i certyfikacji dygestoriów
w zakresie badania i certyfikacji
i mebli laboratoryjnych (np. TUV,
dygestoriów i mebli laboratoryjnych PCBC). Do oferty należy załączyć
(np. TUV, PCBC). Do oferty ponadto potwierdzenie potwierdzone
należy załączyć raporty z testów
akredytacji dla laboratorium
typu zgodnie z PN EN 14175 część wystawiającego certyfikat we
3 oraz potwierdzenie akredytacji
właściwym zakresie.
dla laboratorium wystawiającego
Załączone do oferty certyfikat
certyfikat we
stanowią treść oferty.
właściwym zakresie. Załączone
6 - certyfikat potwierdzający
do oferty certyfikaty stanowią treść spełnienie przez oferowane
oferty.
dygestoria ogólnego stosowania
• Instalacje powinny być
wymagań normy PN EN 14175 wykonywane zgodnie z normą PN część 1, 2, 3 - wystawiony przez
EN61 01 O - część 1
jednostki posiadające akredytację
• Wartość napięcia nominalnego w zakresie badania i certyfikacji
230 V
dygestoriów i mebli laboratoryjnych
• Rodzaj zasilania - YDY żo 3x4 rnrn" (np. TUV, PCBC). Do oferty ponadto
• Częstotliwość - 50 Hz
należy załączyć raporty z testów
• Wartość prądu nominalnego typu zgodnie z PN EN 14175 część
maks. 25 A
3 oraz potwierdzenie akredytacji
• Klasa ochronności - klasa 1
dla laboratorium wystawiającego
ochrona przeciwporażeniowa przed certyfikat we
dotykiem pośrednim
właściwym zakresie. Załączone
• Współczynnik ochrony - IP44
do oferty certyfikaty stanowią treść
ochrona przed wodą bryzgającą ze oferty.
wszystkich kierunków.
• Instalacje powinny być
• Linie zewnętrzne zakończone
wykonywane zgodnie z normą PN
wtykiem.
EN61 01 O - część 1
• Wszystkie linie znajdujące
• Wartość napięcia nominalnego się wewnątrz i na zewnątrz
230 V
obszaru instalacyjnego (za
• Rodzaj zasilania - YDY żo 3x4 rnrn"
wyjątkiem linii niskonapięciowych / • Częstotliwość - 50 Hz
teletransmisyjnych) powinny być
• Wartość prądu nominalnego doprowadzane indywidualnie do
maks. 25 A
końcowych przyłączy.
• Klasa ochronności - klasa 1
• W przypadku jednostek
ochrona przeciwporażeniowa przed
modułowych posiadających klasę
dotykiem pośrednim
ochronności 1 przeciwporażeniową
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przed dotykiem pośrednim zawsze
należy stosować przewód neutralny.
Wartość rezystancji między
przewodem neutralnym a metalową
obudową nie powinna przekraczać
0,1 Ohm.
W celu potwierdzenia spełnienia
podanych wymogów do każdego
mebla i urządzenia należy
przedstawić minimum jedną, osobną
kartę katalogową, pozwalającą
zweryfikować czy proponowany
mebel/urządzenie spełnia
wymagania projektu.
W raz z ofertą należy dostarczyć
katalog produktowy z widocznymi
rozwiązaniami systemowymi.
Przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania wizji
lokalnej sprawdzenia poprawności
wymiarów pomieszczeń (wykonanie
ewentualnej inwentaryzacji
pomieszczeń) celem montażu mebli
i urządzeń zgodnie z projektem
technologicznym. Postępowaniem
objęte są 24 laboratoria.
Rozprowadzenie mediów (wody,
kanalizacji, instalacji elektrycznej)
wewnątrz mebli należy do
Wykonawcy.
Cena mebli oraz urządzeń musi
obejmować dostawę, montaż wraz z
wypoziomowaniem i podłączeniem
do instalacji wodociągowokanalizacyjnej, elektrycznej i
instalacji wyciągowej z dygestoriów.
Cena dygestorium musi uwzględnić
dostawę, montaż i uruchomienie
wraz z podłączeniem do instalacji:
• wyciągowej przy użyciu rur (PPs)
• sygnalizacji do BMS
• kanalizacyjnej i wodnej
• elektrycznej z dokonaniem prób
i pomiarów udokumentowanych
stosownymi protokołami.
Po zamontowaniu urządzeń
Wykonawca przeszkoli wskazany
przez Zamawiającego personel
z właściwej obsługi zgodnej z
DTR-kami i dostarczy instrukcje
stanowiskowe.
Stan istniejący:

• Współczynnik ochrony - IP44
ochrona przed wodą bryzgającą ze
wszystkich kierunków.
• Linie zewnętrzne zakończone
wtykiem.
• Wszystkie linie znajdujące
się wewnątrz i na zewnątrz
obszaru instalacyjnego (za
wyjątkiem linii niskonapięciowych /
teletransmisyjnych) powinny być
doprowadzane indywidualnie do
końcowych przyłączy.
• W przypadku jednostek
modułowych posiadających klasę
ochronności 1 przeciwporażeniową
przed dotykiem pośrednim zawsze
należy stosować przewód neutralny.
Wartość rezystancji między
przewodem neutralnym a metalową
obudową nie powinna przekraczać
0,1 Ohm.
W celu potwierdzenia spełnienia
podanych wymogów do każdego
mebla i urządzenia należy
przedstawić minimum jedną, osobną
kartę katalogową, pozwalającą
zweryfikować czy proponowany
mebel/urządzenie spełnia
wymagania projektu.
W raz z ofertą należy dostarczyć
katalog produktowy z widocznymi
rozwiązaniami systemowymi.
Przed przystąpieniem do realizacji
zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania wizji
lokalnej sprawdzenia poprawności
wymiarów pomieszczeń (wykonanie
ewentualnej inwentaryzacji
pomieszczeń) celem montażu mebli
i urządzeń zgodnie z projektem
technologicznym. Postępowaniem
objęte są 24 laboratoria.
Rozprowadzenie mediów (wody,
kanalizacji, instalacji elektrycznej)
wewnątrz mebli należy do
Wykonawcy.
Cena mebli oraz urządzeń musi
obejmować dostawę, montaż wraz z
wypoziomowaniem i podłączeniem
do instalacji wodociągowokanalizacyjnej, elektrycznej i
instalacji wyciągowej z dygestoriów.
Cena dygestorium musi uwzględnić
dostawę, montaż i uruchomienie
wraz z podłączeniem do instalacji:
• wyciągowej przy użyciu rur (PPs)
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• wyciąg z dygestorium wykonany w • sygnalizacji do BMS
technologii z PPs
• kanalizacyjnej i wodnej
• podejścia do instalacji wod.kan i
• elektrycznej z dokonaniem prób
sygnalizacyjnej do BMS wychodzące i pomiarów udokumentowanych
ze ściany zostały zakończone
stosownymi protokołami.
zaworem odcinającym na wodzie
Po zamontowaniu urządzeń
zimnej, podejściem 50 mm do
Wykonawca przeszkoli wskazany
kanalizacji sanitarnej i wypustem do przez Zamawiającego personel
sygnalizacji
z właściwej obsługi zgodnej z
• instalacja elektryczna wychodzi z DTR-kami i dostarczy instrukcje
posadzki – zakończona wypustem. stanowiskowe.
• pomieszczenia są puste
Stan istniejący:
• przy podłączaniu dygestoriów
• wyciąg z dygestorium wykonany w
należy zostawić wystawione poza
technologii z PPs
dygestorium) podejścia do wody
• podejścia do instalacji wod.kan i
zakończone zaworem i kanalizacji sygnalizacyjnej do BMS wychodzące
50 mm zakończonej korkiem, tak , ze ściany zostały zakończone
aby umożliwić podłączenie stołów
zaworem odcinającym na wodzie
przyściennych – laboratoryjnych
zimnej, podejściem 50 mm do
ze zlewikami – bez demontażu
kanalizacji sanitarnej i wypustem do
dygestorium. Stoły w przyszłości
sygnalizacji
usytuowane będą od strony okna.
• instalacja elektryczna wychodzi z
Załączniki w postaci rysunków/zdjęć posadzki – zakończona wypustem.
stanowią oprócz części opisowej,
• pomieszczenia są puste
integralną część specyfikacji.
• przy podłączaniu dygestoriów
należy zostawić wystawione poza
dygestorium) podejścia do wody
zakończone zaworem i kanalizacji
50 mm zakończonej korkiem, tak ,
aby umożliwić podłączenie stołów
przyściennych – laboratoryjnych
ze zlewikami – bez demontażu
dygestorium. Stoły w przyszłości
usytuowane będą od strony okna.
Załączniki w postaci rysunków/zdjęć
stanowią oprócz części opisowej,
integralną część specyfikacji.
Wykonawca może zaproponować
asortyment równoważny
do określonego w opisie
przedmiotu zamówienia o takich
samych parametrach lub je
przewyższających. W przypadku
zaproponowania asortymentu
równoważnego albo w przypadku
gdy zamawiający nie wskazał z
nazwy lub nie wskazał typu modelu
mebla/urządzenia Wykonawca
załączy do oferty katalogi, foldery
proponowanych mebli/urządzeń.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
20/08/2015 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
27/08/2015 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego: (w przypadku dialogu
konkurencyjnego)
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
20/08/2015 Godzina: 10:30
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Powinno być:
27/08/2015 Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Powinno być:
27/08/2015 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
20/08/2015 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-105330
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