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         Katowice, dnia 9 października 2018 r. 

 
 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Przedmiot zamówienia: 
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych. Znak sprawy: ZP/10/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. 29 części XV: 

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

Metronidazole 5 μg - Krążki do antybiogramów w kartridżach (rurki) (Oxoid nr kat. CT0466B lub 

równoważny), 

zastępuje się zapisem: 

Metronidazole 5 μg - Krążki do antybiogramów w kartridżach (rurki) (Oxoid nr kat. CT0067B lub 

równoważny). 

2. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ w poz. 30 części XV: 

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

Metronidazole 500 μg - Krążki do antybiogramów w kartridżach (rurki) (Oxoid nr kat. CT0466B lub 

równoważny), 

zastępuje się zapisem: 

Metronidazole 50 µg- Krążki do antybiogramów w kartridżach (rurki) (Oxoid nr kat. CT0466B lub 

równoważny). 

w kolumnie 6 (Jednostka miary/opakowanie)  wprowadza się zapis: 

opak./50 szt., 

w kolumnie 7 (Ilość) wprowadza się zapis: 

3.  
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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 15.10.2018 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 15.10.2018 r. godz. 10:00”.  

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, otwarcie nastąpi w dniu 15.10.2018 r. godz. 10:30. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się punkt 28.1. nadając mu 
następujące brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 15.10.2018 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. 15.10.2018 r. godz. 
10:30”. 

 

 

Załączniki: 

1. Zmodyfikowana (2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Zmodyfikowana (2) Specyfikacja techniczno-cenowa, stanowiąca załącznik nr 1.1. do SIWZ. 
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dr hab. inż. Jan Skowronek 
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