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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146644-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Sprzęt spawalniczy
2022/S 056-146644

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 043-110824)

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

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: 6312692850
Adres pocztowy: ul. Błogosławionego Czesława 16-18
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Smykala
E-mail: tomasz.smykala@is.lukasiewicz.gov.pl 
Tel.:  +48 323358205
Faks:  +48 322314652
Adresy internetowe:
Główny adres: http://is.gliwice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa kompletnego stanowiska do spawania laserowego z pomiarem głębokości wtopienia podczas 
spawania.
Numer referencyjny: 5/PN/22

II.1.2) Główny kod CPV
42662000 Sprzęt spawalniczy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Do zadań Wykonawcy należy dostawa kompletnego stanowiska do spawania laserowego z pomiarem 
głębokości wtopienia podczas spawania spełniającego określone wymagania techniczne.
Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany w 2021/22 roku.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia min. 36 miesięczną gwarancję producenta sprzętu na źródło laserowe i min. 24 
miesięczną gwarancję na pozostałe komponenty stanowiska.
Stanowisko do spawania laserowego spełnia wymagania urządzenia laserowego klasy 1 – klasyfikacja zgodnie 
z PN-EN 60825-1: 2000.

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

16/03/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 043-110824

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod 
warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego Przedmiotu Umowy:
a) opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) okoliczności mogących spowodować zmianę terminu wynikających z działania siły wyższej tj. klęski 
żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, epidemie, pandemie i 
inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron;
2) zmiany wynikającej ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Przedmiotu Umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie 
spowodowanym wprowadzeniem zmian;
Powinno być:
zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod 
warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego Przedmiotu Umowy:
a) opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) okoliczności mogących spowodować zmianę terminu wynikających z działania siły wyższej tj. klęski 
żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, epidemie, pandemie i 
inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron;
2) zmiany wynikającej ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację Przedmiotu Umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie 
spowodowanym wprowadzeniem zmian;
3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacji wynagrodzenia) – pod warunkiem że wskaźnik zmiany kursu 
Euro do PLN liczony pomiędzy dniem podpisania umowy, a dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru 
całości Przedmiotu Umowy przekroczy 1% – jako podstawę wyliczenia powyższego zostanie zastosowany 
kurs publikowany przez NBP. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 umowy nie 
może przekroczyć 15%. W sytuacji wystąpienia różnicy kursu Euro ponad 15%, wartość umowna opisana w 
§5 ust. 1 zostanie zwaloryzowana o 15% , a pozostały koszt zaistniałej różnicy obciąży Wykonawcę. Powyższą 
zmianę dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, złożony w terminie do 7 dni od 
daty podpisania przez Strony protokołu odbioru całości Przedmiotu Umowy.
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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