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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Lubelska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7120104651
Adres pocztowy: ul. Nadbystrzycka 38 D
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-618
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Mądro
E-mail: bzp@pollub.pl 
Tel.:  +48 815384632
Faks:  +48 815384372
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pollub.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i uruchomienie kompletnego systemu studia telewizyjnego
Numer referencyjny: KP-272-PNU-90/2020

II.1.2) Główny kod CPV
32324300 Urządzenia telewizyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie kompletnego systemu studia telewizyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SIWZ.
W przypadku użycia w opisie odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis powinien założyć, że każdemu 
odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub 
równoważne".
W przypadku, gdy w opisie zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają 
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować 
materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub 
lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bzppl
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-116221
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 175-422262
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/09/2020

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: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z wyjaśnieniami SIWZ dokonuje się modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422262-2020:TEXT:PL:HTML

