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               Katowice, dnia 20 sierpnia 2018 r. 

 
 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych - wzorców dla Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych. Znak sprawy: ZP/05/PN/BL/2018. 
 

 
MODYFIKACJA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami, w następujący sposób: 

1. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ w poz. 1 części I: 

- w kolumnie 6 (Jedn. miary/ opakowanie) 

zapis: 1 ml, 

zastępuje się zapisem: 2x(3x1ml)  lub 1 ml. 

- w kolumnie 7 (Ilość) 

zapis: 2, 

zastępuje się zapisem: 1 lub 2. 

2. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ w poz. 4 części I: 

- w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi) 

zapis: BTEX Mix, high concentration, certified reference material, 2000 μg/mL each component in 

methanol, ampule of 1 mL (Sigma Aldrich nr kat. CRM47993 lub równoważny), 

zastępuje się zapisem: BTEX Standard Solution, 6 składników, w metanolu, certyfikowany, o 

stężeniu 2000 μg/mL każdego z komponentów (CPAchem nr kat. F109811.1 lub równoważny). 

3. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ w poz. 5 części I: 

- w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi) 

zapis: n-Decane (C10) 1000 μg/mL in Methanol Index (LGC  Standards nr kat. DRE-GA09010087ME 

lub równoważny), 

zastępuje się zapisem: n-Decane, rozpuszczalnik o klasie czystości 99,0%, do stosowania jako 

wzorzec wewnętrzny w analizie GC (Alfa Aesar nr kat. A14732AP lub równoważny). 

- w kolumnie 6 (Jedn. miary/ opakowanie) 

zapis: 1 ml, 
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zastępuje się zapisem: 500 ml. 

4. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ w poz. 6 części I: 

- w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi) 

zapis: n-Tetracontane Index (LGC Standards nr kat. DRE-C17395500 lub równoważny), 

zastępuje się zapisem: n-Tetracontane, do oznaczeń GC, klasa czystości ≥95,0 % (Sigma-Aldrich nr 

kat. 87087-5G lub równoważny).. 

- w kolumnie 6 (Jedn. miary/ opakowanie) 

zapis: 100mg, 

zastępuje się zapisem: 5g. 

- w kolumnie 7 (Ilość) 

zapis: 2, 

zastępuje się zapisem: 1. 

5. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ dodano poz. 7 w części I: 

- w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi) 

o treści: 2-bromofluorobenzene, w metalonu, o stężeniu 2000 μg/mL (CPAchem nr kat. RD0175311 

lub równoważny). 

- w kolumnie 6 (Jedn. miary/ opakowanie) 

o treści: 1ml. 

- w kolumnie 7 (Ilość) 

o treści: 1. 

6. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 13.10.2.: 

zapis: do każdej dostawy danego wzorca wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikat z 

określoną zawartością, terminem ważności, numerem serii produktu, niepewnością, 

zastępuje się zapisem: do każdej dostawy danego wzorca wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

certyfikat w języku polskim lub angielskim, z określoną zawartością, terminem ważności, numerem 

serii produktu, niepewnością. 

7. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 13.14.1.: 

zapis: dla I, III, V części zamówienia – 12 miesięcy, 

zastępuje się zapisem: dla I, III, V, VII części zamówienia - 12 miesięcy. 

8. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 13.14.2.: 

zapis: dla II, IV, VI i VII części zamówienia – 24 miesiące, 

zastępuje się zapisem: dla II, IV, VI części zamówienia - 24 miesiące. 

9. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 13.16.1.: 

zapis: dla I, III, V części zamówienia - 9 miesięcy do daty ważności określonej przez producenta na 

opakowaniu, 
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zastępuje się zapisem: dla I, III, V, VII części zamówienia - 9 miesięcy do daty ważności określonej 

przez producenta na opakowaniu. 

10. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 13.16.2.: 

zapis: dla II, IV, VI, VII  części  zamówienia - 18 miesięcy do daty ważności określonej przez 

producenta na opakowaniu, 

zastępuje się zapisem: dla II, IV, VI  części zamówienia - 18 miesięcy do daty ważności określonej 

przez producenta na opakowaniu. 

11. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 14.3.: 

zapis: Dostawa cząstkowa realizowana będzie do siedziby zamawiającego, według ilości określonej 

w zamówieniu cząstkowym, w terminie zadeklarowanym przez wykonawcę w pkt. 3 wzoru oferty, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, lecz nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania 

zamówienia. Zadeklarowany termin realizacji zamówienia cząstkowego powinien być realny. W 

związku z powyższym zamawiający przyjmuje, że minimalny termin realizacji zamówienia 

cząstkowego, za który wykonawca może otrzymać najwyższą liczbę punktów w kryterium 

opisanym w pkt. 36.5 SIWZ, wynosi 8 dni. 

zastępuje się zapisem: Dostawa cząstkowa realizowana będzie do siedziby zamawiającego, 

według ilości określonej w zamówieniu cząstkowym, w terminie zadeklarowanym przez 

wykonawcę w pkt. 3 wzoru oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, lecz nie dłuższym niż: 

-  dla I, II, III i VII części 30 dni od daty otrzymania zamówienia; 

-  dla IV, V i VI części 21 dni od daty otrzymania zamówienia.  

Zadeklarowany termin realizacji zamówienia cząstkowego powinien być realny. W związku z 

powyższym zamawiający przyjmuje, że minimalny termin realizacji zamówienia cząstkowego, za 

który wykonawca może otrzymać najwyższą liczbę punktów w kryterium opisanym w pkt. 36.5 

SIWZ, wynosi 10 dni. 

12. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 36.5.: 

zapis: Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium termin realizacji 

zamówienia cząstkowego zostanie dokonane na podstawie poniższej formuły: 

36.5.1. 20 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego do 7 dni od 

złożenia zamówienia; 

36.5.2. 15 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego do 10 dni od 

złożenia zamówienia; 

36.5.3. 10 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego do 14 dni od 

złożenia zamówienia; 

36.5.4. 5 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego do 18 dni od 

złożenia zamówienia; 
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36.5.5. 0 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego do 21 dni od 

złożenia zamówienia; 

zastępuje się zapisem: Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium termin 

realizacji zamówienia cząstkowego zostanie dokonane na podstawie poniższej formuły: 

36.5.1. dla Części I, II, III i VII: 

36.5.1.1. 20 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego do 14 dni od 

złożenia zamówienia;  

36.5.1.2. 15 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego od 15 do 19 

dni od złożenia zamówienia; 

36.5.1.3. 10 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego od 20 do 24 

dni od złożenia zamówienia; 

36.5.1.4. 5 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego od 25 do 29 dni 

od złożenia zamówienia; 

36.5.1.5. 0 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego 30 dni i więcej 

od złożenia zamówienia. 

36.5.2. dla Części IV, V i VI: 

36.5.2.1. 20 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego do 11 dni od 

złożenia zamówienia;  

36.5.2.2. 15 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego od 12 do 14 

dni od złożenia zamówienia; 

36.5.2.3. 10 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego od 15 do 17 

dni od złożenia zamówienia; 

36.5.2.4. 5 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego od 18 do 20 dni 

od złożenia zamówienia; 

36.5.2.5. 0 punktów - dla oferty z terminem realizacji zamówienia cząstkowego 21 dni i więcej 

od złożenia zamówienia. 

13. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 36.6.: 

zapis: W przypadku niepodania w formularzu ofertowym terminu dostawy cząstkowej, wykonawca 

otrzyma 0 punktów, a w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, zamawiający 

przyjmie, że termin dostawy wynosi 21 dni, 

zastępuje się zapisem: W przypadku niepodania w formularzu ofertowym terminu dostawy 

cząstkowej, wykonawca otrzyma 0 punktów, a w przypadku wyboru jego oferty jako 

najkorzystniejszej, zamawiający przyjmie, że termin dostawy wynosi odpowiednio 30 dni dla części 

I, II, III i VII oraz 21 dni dla części IV, V i VI. 
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14. W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr. 1 do SIWZ w pkt. 3: 

zapis: Oświadczam, że zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie ………………… dni od 

daty złożenia zamówienia przez zamawiającego, 

zastępuje się zapisem: Oświadczam, że zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie: 

3.1. Część I ………………… dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego; 

3.2.  Część II ………………… dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego; 

3.3. Część III ………………… dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego; 

3.4. Część IV ………………… dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego; 

3.5. Część V ………………… dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego; 

3.6. Część VI ………………… dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego; 

3.7. Część VII ………………… dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego. 

15. We wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ w § 1 pkt. 7.: 

zapis:  W przypadku, gdy producent nie umieścił na opakowaniu daty produkcji danego 

odczynnika, produkty będące przedmiotem umowy muszą w dacie dostawy posiadać termin 

ważności nie krótszy niż: 

1) dla I, III, V części zamówienia - 9 miesięcy do daty ważności określonej przez producenta na 

opakowaniu; 

2) dla II, IV, VI, VII części zamówienia - 18 miesięcy do daty ważności określonej przez 

producenta na opakowaniu, 

zastępuje się zapisem: W przypadku, gdy producent nie umieścił na opakowaniu daty produkcji 

danego odczynnika, produkty będące przedmiotem umowy muszą w dacie dostawy posiadać 

termin ważności nie krótszy niż: 

1) dla I, III, V, VII części zamówienia - 9 miesięcy do daty ważności określonej przez producenta 

na opakowaniu; 

2) dla II, IV, VI części zamówienia - 18 miesięcy do daty ważności określonej przez producenta na 

opakowaniu. 

16. We wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ w § 4 pkt. 6.: 

zapis:  W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości, Wykonawca winien niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 10 dni, dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem, 

zastępuje się zapisem: W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości, Wykonawca 

winien niezwłocznie, nie później niż w terminie zgodnie z terminem realizacji zawartym w ofercie, 

dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem. 
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Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp  przedłuża się termin składania ofert na „Sukcesywną dostawę 

szkła oraz akcesoriów laboratoryjnych” do dnia 31.08.2018 r. godz. 10:00.  

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się pierwsze zdanie w punkcie 26.1. 

nadając mu następujące brzmienie: „Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres 

podany w części I pkt 2 w  terminie do 31.08.2018 r. godz. 10:00”.  

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, otwarcie nastąpi w dniu 31.08.2018 r. godz. 
10:30. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się punkt 28.1. nadając mu 
następujące brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 31.08.2018 r. godz. 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego przy ul. Kossutha 6 pokój nr 121.”  
W związku z powyższym zmianie ulega zapis w punkcie 23.1 SIWZ dotyczący terminu otwarcia ofert i 
otrzymuje następujące brzmienie: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 31.08.2018 r. 
godz. 10:30”. 

 

 

Załączniki: 

1. Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Zmodyfikowana Specyfikacja techniczno-cenowa, stanowiąca załącznik nr 1.1. do SIWZ. 

3. Zmodyfikowany wzór  oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

 

DYREKTOR IETU 

 

dr hab. inż. Jan Skowronek 
....................................................... 

/podpis Kierownika zamawiającego/ 

 

 
 

 


