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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192178-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Meble laboratoryjne
2022/S 072-192178

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 053-137335)

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

Oficjalna nazwa: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
Adres pocztowy: ul. Lubelska 23
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-003
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jasińska
E-mail: zamowienia@cogiteon.pl 
Tel.:  +48 123957063
Faks:  +48 123957060
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.malopolska.pl/mcn/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

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

II.1.1) Nazwa:
PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE DO WSZYSTKICH INSTALACJI 
ZESTAWÓW MEBLI LABORATORYJNYCH, DYGESTORIÓW, SZAF CHEMICZNYCH, KOMORY 
LAMINARNEJ ORAZ SPRZĘTU AGD W ZABUDOWIE
Numer referencyjny: MCN.5.261.12.2022

II.1.2) Główny kod CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zaprojektowanie, wykonanie, zakup, dostawę, wyładunek, wniesienie, ustawienie, montaż i podłączenie do 
wszystkich instalacji zestawów mebli laboratoryjnych, dygestoriów, szaf chemicznych, komory laminarnej oraz 
sprzętu AGD w zabudowie wraz z wyposażeniem i akcesoriami w przestrzeniach laboratoryjnych budowanego 
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obiektu Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, przeprowadzenie szkoleń, a także świadczenie usług 
gwarancyjnych.

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

07/04/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 053-137335

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis opcji
Zamiast:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 
ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ 
i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia dostawy dygestorium mobilnego, szafek wiszących 
oraz nagłośnienia, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ_SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
ASORTYMENTOWA. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części 
zamówienia objętej prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia koniecznego. Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Zamawiający uzależnia 
skorzystanie z prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z 
prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej.
Powinno być:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 
ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w 
SWZ i umowie w zakresie opcji dotyczy możliwości zlecenia dostawy szafek wiszących oraz nagłośnienia, 
szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do OPZ_SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA. 
W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonania części zamówienia objętej 
prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji 
żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia koniecznego. Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Zamawiający uzależnia skorzystanie z 
prawa opcji od możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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