Katowice, dnia 5 grudnia 2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i mikrobiologicznych dla Instytutu Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych. Znak sprawy: ZP/22/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
2018 r. poz. 1986), 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 części VI wykreśla się
pozycję 1.
2. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ w części I dodaje się pozycję 18
o następującej treści:
-

w

kolumnie

2

(Przedmiot

zamówienia.

Wymagane

parametry

(opis).

Uwagi)

wprowadza się zapis: „DAB Metal Enhanced Substrate Set - zestaw substratów do immunochemicznej
reakcji wizualizacji wykorzystującej 3, 3’-diaminobenzydynie (producent Roche, jak w ofercie Merck nr
kat. 11718096001 lub równoważne)”,
- w kolumnie 6 (Jednostka miary/opakowanie)
wprowadza się zapis: „opak.= 25ml + 250ml”,
- w kolumnie 7 (Ilość)
wprowadza się zapis: 2.
3. We wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ w paragrafie 1 ust. 7 po przecinku:
dodaje się zapis: „z wyłączeniem produktów dla których termin ważności określony przez producenta
jest krótszy niż 12 miesięcy, a wykonawca uzyskał zgodę zamawiającego na dostawę takiego
produktu.”
4. We wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ w paragrafie 6 ust. 1 pkt. 1.2:
zapis: „w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia – w wysokości 0,5%
wartości brutto produktu, którego dotyczy opóźnienie, liczony od dnia terminu dostawy, o którym
mowa w § 2 ust. 3;”,
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zastępuje się zapisem: „w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia – w
wysokości 0,5% wartości brutto produktu, którego dotyczy zwłoka, liczony od dnia terminu dostawy, o
którym mowa w § 2 ust. 3”.
5. We wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ w paragrafie 6 ust. 1 pkt. 1.3:
zapis: „w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 2
lub 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto pozostałej
do realizacji części umowy.”
zastępuje się zapisem: ”w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
określonych w § 7 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości brutto pozostałej do realizacji części umowy.”
6. We wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ w paragrafie 7 ust. 2:
zapis: „Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu dostawy, ze
wskazaniem w jakim zakresie doszło do zaniedbań.”,
zastępuje się zapisem: „Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku trzykrotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy na piśmie do należytego wykonania
umowy z wyznaczeniem dodatkowego, nie krótszego niż 3 dni robocze terminu, ze wskazaniem w jakim
zakresie doszło do zaniedbań.”.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża się termin składania ofert na „Sukcesywną dostawę
odczynników chemicznych i mikrobiologicznych” do dnia 12.12.2018 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 12.12.2018 r. godz. 10:00”.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, otwarcie nastąpi w dniu 12.12.2018 r. godz. 10:30.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się punkt 28.1. nadając mu następujące
brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 12.12.2018 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. 12.12.2018 r. godz.
10:30”.
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Załączniki:
1. Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Zmodyfikowany Wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ.
3. Zmodyfikowana Specyfikacja techniczno-cenowa, stanowiąca załącznik nr 1.1. do SIWZ.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Ewa Małota
.......................................................
/podpis Kierownika zamawiającego/
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