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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: Artrys Projekt Roszko Wierzejski spółka jawna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL7010333391
Adres pocztowy: ul. Polna 25E
Miejscowość: Opacz-Kolonia
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-816
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wieleńska – Pycek
E-mail: m.wielenska@artrys.pl 
Tel.:  +48 699677368
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.artrys.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy: nabycie maszyny do cięcia wodą (wycinarki wodnej)
Numer referencyjny: 1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny do cięcia wodą (wycinarki wodnej), przeznaczonej do 
wycinania docelowych kształtów konsol pasywnych z blachy i profili stalowych, na zasadach przewidzianych 
w artykule 8.15 ust. 2 regulacji w sprawie wdrażania mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) na lata 2014- 2021 oraz regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego na lata 2014-2021. Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. 
Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014- 2021.

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

25/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:m.wielenska@artrys.pl
https://www.artrys.pl/
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Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_n009ypfs
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-075565
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 100-276217
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/05/2022

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: I.3
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można 
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/
ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/
ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ostatnie zdanie "Opisu zamówienia"
Zamiast:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ –Opis przedmiotu zamówienia i jest 
dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11e.
Powinno być:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ –Opis przedmiotu zamówienia i 
jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (identyfikator postępowania ocds-148610-fd53900b-
d504-11ec-9a86-f6f4c648a056)
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: zdanie pierwsze "Warunków realizacji umowy"
Zamiast:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie 
zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie z projektem umowy, wskazanym w załączniku 
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nr 7 do SWZ, dostępnym pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/
ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c.
Powinno być:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez 
Zamawiającego umowa, zgodnie z projektem umowy, wskazanym w załączniku nr 7 do SWZ, dostępnym pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (identyfikator postępowania ocds-148610-fd53900b-d504-11ec-9a86-
f6f4c648a056)
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Pkt 3 opisu w "Informacje dodatkowe"
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 
określonych w Rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ - dostępnym pod pod adresem: https://
ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c) oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 
określonych w Rozdziale VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ - dostępnym pod pod adresem: https://
ezamowienia.gov.pl/ - identyfikator postępowania ocds-148610-fd53900b-d504-11ec-9a86-f6f4c648a056) oraz 
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień Publicznych 
i rozdziale XXII SWZ (dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/
ocds-148610-7ad2c7d4-51bf-11ec-8c2d-66c2f1230e9c)
Powinno być:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień Publicznych i rozdziale XXII SWZ (dostępnej pod 
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ - identyfikator postępowania ocds-148610-fd53900b-d504-11ec-9a86-
f6f4c648a056)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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