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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BISTAR" K. BURAK I S-KA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
0000126790
ul. NOWOSIELSKA 2A
Białystok
15-617
Polska
Tel.:  +48 856643323
E-mail: ogloszenia@bistar.com.pl 
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bistar.com.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii do wytłaczania profili PC + TPE
Numer referencyjny: UE-3710-1/16

II.1.2) Główny kod CPV
42994200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem linii do wytłaczania profili PC + TPE
w skład w której wchodzą między innymi:
I. WYTŁACZARKA JEDNOŚLIMAKOWA GŁÓWNA
II WYTŁACZARKA JEDNOŚLIMAKOWA KOEKSTRUDER
III. STÓŁ KALIBRUJĄCY
IV. ODCIĄG
V. PIŁA
VI STÓŁ ZRZUTOWY
VII NARZĘDZIA DO WYTŁACZANIA PROFILI
wraz z zakupem wartości niematerialnej i prawnej w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej i
technologicznej w zakresie produkcji profili specjalnych z poliwęglanu metodą wytłaczania.

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

04/11/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:ogloszenia@bistar.com.pl
http://www.bistar.com.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-126068
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 192-344985
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/10/2016

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający stawia warunek posiadania następującego
doświadczenia:
a) Wykonawca ma się wykazać dostawą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum jednej kompletnej linii do wytłaczania
profili z PC , PMMA lub TPE o wydajności nie mniejszej niż 35 kg na godzinę ORAZ minimum jednej kompletnej
linii z możliwością wytłaczania w procesie koekstruzji o wydajności łącznej minimum 40 kg na godzinę,
Powinno być:
- brak wymagań w tym zakresie
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Wykonawca ma się wykazać dostawą w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum jednej kompletnej linii do wytłaczania
profili z PC , PMMA lub TPE o wydajności nie mniejszej niż 35 kg na godzinę oraz minimum jednej kompletnej
linii z możliwością wytłaczania w procesie koekstruzji o wydajności łącznej minimum 40 kg na godzinę,
Powinno być:
- brak wymagań w tym zakresie
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 10:15

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:344985-2016:TEXT:PL:HTML


3 / 3

Powinno być:
Data: 23/11/2016
Czas lokalny: 10:15
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów, Koniec:
Zamiast:
Data: 15/12/2016
Powinno być:
Data: 31/12/2016

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający dokonał zmiany Zapytania ofertowego oraz załącznika nr 1 i 2 do zaproszenia do składania ofert,
skutkiem czego konieczne było przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert oraz wykonania zamówienia.


