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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254772-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Aparatura kontrolna i badawcza
2022/S 093-254772

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 071-188886)

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

Oficjalna nazwa: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Doświadczalna 4
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-290
Państwo: Polska
E-mail: ebuchajczuk@ipan.lublin.pl 
Tel.:  +48 817445061
Faks:  +48 817445067
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ipan.lublin.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w 
Lublinie
Numer referencyjny: A-2401-14/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej – 1 sztuka
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Zamawiającego: Komora klimatyczna – 1 sztuka
3. Nazwa zamówienia ujęta w tytule zamówienia nie stanowi nazwy własnej producentów/dystrybutorów 
produktów, lecz jest to oznaczenie wyłącznie pomocnicze zastosowane przez Zamawiającego.
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i 
badawcza
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

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

09/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 071-188886

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
POMIĘDZY USTĘPEM 2 A DOTYCHCZASOWYM USTĘPEM 3 DODANO USTĘP 3 O NASTĘPUJĄCEJ 
TREŚCI:
(...)
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. L 229 z 31.7.2014) w brzmieniu 
nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. L 111 z 8.4.2022). Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% 
należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 
50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w 
Rosji,
w tym podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w 
sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, nie należy 
do żadnej z powyższych kategorii podmiotów (...)
ZMIANIE ULEGŁA NUMERACJA KOLEJNYCH USTĘPÓW.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Powinno być:
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POMIĘDZY USTĘPEM PIERWSZYM A DOTYCHCZASOWYM USTĘPEM DRUGIM DODANO USTĘP DRUGI 
ORAZ ZMODYFIKOWANO DOTYCHCZASOWE USTĘPY DWA I TRZY, KTÓRE PO ZMIANIE SĄ OBECNIE 
USTĘPAMI TRZY I CZTERY:
(...)
2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 
833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 
z 8.4.2022) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), którego 
wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ oraz Załącznik nr 7 składa 
każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z JEDZ i Załącznikiem nr 7 , także JEDZ oraz Załącznik nr 7 podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
(...)
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
PO LITERZE ZMODYFIKOWANO ZAPISY PUNKTU 7
(...)
7) oświadczenie wykonawcy w zakresie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw 
wykluczenia na podstawie na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz.U. L 229 z 31.7.2014) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 
z 8.4.2022) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 
2022 roku poz. 835) oraz
– którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
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Data: 09/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający zwraca uwagę na zmianę treści załącznika nr 7 oraz dodanie załącznika nr 8. Jednocześnie 
Zamawiający wskazuje, że ze względu na brak możliwości technicznych umieszczenia całości tekstu wykazał 
tylko treść, która została dodana lub zmieniona do Ogłoszenia o zamówieniu.
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