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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537207-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Meble
2021/S 206-537207

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 178-463130)

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: Pl. M. Skłodowskiej- Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Klebaniuk
E-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl 
Tel.:  +48 616653524
Faks:  +48 616653530
Adresy internetowe:
Główny adres: www.put.poznan.pl

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

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli 
dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal"
Numer referencyjny: AN/ZP/77/21

II.1.2) Główny kod CPV
39100000 Meble

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń 
biurowych, dziekanatów, biblioteki oraz mebli dydaktycznych w zakresie krzeseł do sal.
Dostawa i montaż odbędzie się w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, położonym 
przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia na 
który składają się:
Specyfikacja techniczna wyposażenia meblowego
Zestawienie ilościowe poszczególnych elementów wyposażenia

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

18/10/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 178-463130

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 4
Zamiast:
4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych służących ocenie oferty 
w kryteriach oceny ofert:
i. Krzesło obrotowe gabinetowe [K.B.2]
ii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli 
Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
iii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - próbnik kolorystyczny zawierający co najmniej 9 kolorów
iv. Biurko [B.2.1] 180 x 80
v. Kontenerek [P.K.1]
vi. Biurko laboratoryjne 120x60 [B.L.3]
vii. Krzesło studenckie [K.1].
viii. Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a 
zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
ix. Dla krzesła studenckiego [K.1] – próbnik kolorystyczny
x. Panel akustyczny naścienny [P.A.2]
xi. Dla panelu akustycznego naściennego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli 
Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną.
Stosownie do art. 107 ust. 3 PZP w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych nie stosuje się art. 107 
ust. 2 Pzp. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych w 
sytuacji, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 4. i, iii-vii, ix-x należy złożyć 
stosownie do pkt 13.15 i 13.16 cz. I SWZ.
Powinno być:
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4. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych służących ocenie oferty 
w kryteriach oceny ofert:
i. Krzesło obrotowe gabinetowe [K.B.2]
ii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli 
Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
iii. Dla krzesła obrotowego gabinetowego - próbnik kolorystyczny zawierający co najmniej 9 kolorów
iv. Biurko [B.2.1] 180 x 80
v. Kontenerek [P.K.1]
vi. Biurko laboratoryjne 120x60 [B.L.3]
vii. Krzesło studenckie [K.1].
viii. Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a 
zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
ix. Dla krzesła studenckiego [K.1] – próbnik kolorystyczny.
Stosownie do art. 107 ust. 3 PZP w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych nie stosuje się art. 107 
ust. 2 Pzp. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych w 
sytuacji, gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 4. i, iii-vii, ix należy złożyć 
stosownie do pkt 13.15 i 13.16 cz. I SWZ.
Pozostała treść sekcji III.1.1) nie ulega zmianie.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Projektowane postanowienia umowy stanowią część IV SWZ. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i 
na warunkach przewidzianych w części IV SWZ.
Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji 
elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.1 i, iii-vii, ix-x cz. I SWZ należy złożyć przed upływem 
terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Budynek 
Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.
Przed dostawą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa powyżej Wykonawca ma możliwość 
telefonicznego ustalenia terminu i miejsca dostarczenia.
Osoba do kontaktu w ww. zakresie wskazane są w cz. I SWZ
Powinno być:
Projektowane postanowienia umowy stanowią część IV SWZ. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i 
na warunkach przewidzianych w części IV SWZ.
Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji 
elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.1 i, iii-vii, ix cz. I SWZ należy złożyć przed upływem 
terminu składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Budynek 
Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.
Przed dostawą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa powyżej Wykonawca ma możliwość 
telefonicznego ustalenia terminu i miejsca dostarczenia.
Osoba do kontaktu w ww. zakresie wskazane są w cz. I SWZ
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 3
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Zamiast:
3. Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji 
elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w w pkt 8.1 i, iii– viii cz. I 
SWZ.
Powinno być:
3. Stosownie do art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji 
elektronicznej, w stosunku do przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w w pkt 8.1 i, iii– vii, ix cz. 
I SWZ.
Pozostała treść sekcji III.1.3) nie ulega zmianie.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
c.d.
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
e) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,
f) Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli 
Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
g) Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a 
zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
h) Dla panelu akustycznego naściennego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli 
Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
i) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek 
dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy.
j) inne dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ, w formie określonej w Rozdziale 10 SWZ.
Powinno być:
c.d.
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
e) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium,
f) Dla krzesła obrotowego gabinetowego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli 
Martindale'a zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
g) Dla krzesła studenckiego - raport z badania odporności tkaniny na ścieranie min 40.000 cykli Martindale'a 
zgodnie z obowiązującymi normami BS EN ISO 12947-2: 1999 lub normą równoważną,
h) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek 
dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy.
i) inne dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ, w formie określonej w Rozdziale 10 SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 12:00
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Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 19/01/2022
Powinno być:
Data: 26/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/10/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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