Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029785/01 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa aparatury do mobilnego laboratorium badań środowiskowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325908
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Księcia Janusza 64
1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
1.4.3.) Kod pocztowy: 01-452
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 69 15 977
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.igf.edu.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność naukowo-badawcza w zakresie nauk geofizycznych
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029785/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-08 15:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00018198/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)
Przed zmianą:
Zestaw wiertnicy spalinowej do pobierania prób z akcesoriami – 2 komplety1) Waga poniżej 5
kg2) Zasilana dwutaktowym silnikiem spalinowym o mocy co najmniej 1.2kW (1.6KM)3) Zakres
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obrotów wiertnicy – regulowany do co najmniej 1500 obr/min za pomocą przekładni
redukcyjnej4) Włącznik/regulator obrotów - łatwo dostępny na uchwycie wiertnicy 5)
Wyposażona w system montażu wierteł diamentowych – chłodzonych wodą6) Umożliwia montaż
wierteł o średnicach do 4 cali7) W zestawie wiertło diamentowe do pobierania prób
cylindrycznych o średnicy 1 cala- 1 sztuka. 8) Wyposażona w zestaw chłodzenia wiertła wodą z
przenośnego zbiornika ciśnieniowego z możliwością szybkiego dołączenia/odłączenia od
wiertnicy9) W zestawie zestaw kluczy do obsługi urządzenia, 10) Instrukcja w języku polskim lub
angielskim11) Urządzenie/aparatura musi być dostarczona wraz z instrukcją obsługi.Wszystkie
elementy przedmiotu zamówienia dla części nr 5 muszą być objęte gwarancją na okres co
najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 2 do SWZ
Po zmianie:
Zestaw wiertnicy spalinowej do pobierania prób z akcesoriami – 2 komplety1) Waga poniżej 5
kg2) Zasilana dwutaktowym silnikiem spalinowym o mocy co najmniej 1.2kW (1.6KM)3) Zakres
obrotów wiertnicy – regulowany do co najmniej 1500 obr/min 4) Włącznik/regulator obrotów łatwo dostępny na uchwycie wiertnicy 5) Wyposażona w system montażu wierteł diamentowych
– chłodzonych wodą6) Umożliwia montaż wierteł o średnicach do 4 cali7) W zestawie wiertło
diamentowe do pobierania prób cylindrycznych o średnicy 1 cala- 1 sztuka. 8) Wyposażona w
zestaw chłodzenia wiertła wodą z przenośnego zbiornika ciśnieniowego z możliwością
szybkiego dołączenia/odłączenia od wiertnicy9) W zestawie zestaw kluczy do obsługi
urządzenia, 10) Instrukcja w języku polskim lub angielskim11) Urządzenie/aparatura musi być
dostarczona wraz z instrukcją obsługi.Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia dla części nr
5 muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-04-12 12:00
Po zmianie:
2021-04-14 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-04-12 12:30
Po zmianie:
2021-04-14 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-05-11
Po zmianie:
2021-05-13
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