Katowice, dnia 15 styczeń 2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
Znak sprawy: ZP/33/PN/BL/2020.

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
2019 r. poz. 1843), 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. 10 z części I:
- w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi) zapis:
Ziemia okrzemkowa do filtracji (J.T.Baker, nr kat. JTB-E406-08 lub równoważny)
zastępuje się zapisem:
Ziemia okrzemkowa do filtracji (J.T.Baker, nr kat. JTB-1939-01 lub równoważny)
- w kolumnie 6 (Jedn. miary/ opakowanie) zapis:
1 kg
zastępuje się zapisem:
500 g
- w kolumnie 7 (Ilość) zapis:
2
zastępuje się zapisem:
4
2. W Specyfikacji techniczno – cenowej, stanowiącej zał. nr 1.1 do SIWZ w poz. 28 części III:
- w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia. Wymagane parametry (opis). Uwagi) zapis:
Magnezu chlorek sześciowodny, Magnesium chloride hexahydrate, MgCl2 · 6H2O, ACS reagent, ≥99.0%
(Sigma-Aldrich nr kat. M9250-500G lub równoważny)
zastępuje się zapisem:
Magnezu chlorek sześciowodny, Magnesium chloride hexahydrate, MgCl2 · 6H2O, ACS reagent, ≥99.0%
(Sigma-Aldrich nr kat. M9272-500G lub równoważny)
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3. We wzorze umowy stanowiący, załącznik nr 3 do SIWZ w § 9.:
zapis:
2.4. w przypadku wycofania z produkcji produktu wskazanego w ofercie lub zastąpienia go produktem
ulepszonym - zmiany producenta, numeru katalogowego produktu lub jego nazwy, przy zachowaniu
tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w SIWZ, nie gorszych niż
produkt zaoferowany w ofercie, za takie samo wynagrodzenie jak określono w umowie. W takim
przypadku wykonawca zobowiązany będzie spełnić warunki dotyczące równoważności produktu,
opisane w pkt. 13.4-13.6 SIWZ;.
zastępuje się zapisem:
2.4.
w przypadku wycofania z produkcji produktu wskazanego w ofercie lub zastąpienia go
produktem ulepszonym, opóźnieniem dostawy produktu z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
spowodowanych pandemią Covid-19, które uniemożliwia dochowanie terminu wskazane w § 2 ust. 3
(chyba, że strony zastosują pkt 2.2) - zmiany producenta, numeru katalogowego produktu lub jego
nazwy, przy zachowaniu tożsamości dostarczanego produktu i jego cech jakościowych opisanych w
SIWZ, nie gorszych niż produkt zaoferowany w ofercie, za takie samo wynagrodzenie jak określono w
umowie. W takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie spełnić warunki dotyczące
równoważności produktu, opisane w pkt. 13.4-13.6 SIWZ;
4. We wzorze umowy stanowiący, załącznik nr 3 do SIWZ w § 9:
dodano zapis:
2.5.
w przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na
potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi
prawnej:
2.5.1. o charakterze niezależnym od Stron,
2.5.2. którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
2.5.3. którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie;
– zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia, stan wyjątkowy, pandemię Covid-19.
O powyższych okolicznościach Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża się termin składania ofert na „Sukcesywną dostawę
odczynników chemicznych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych” do dnia 26.01.2021 r.
godz. 11:00.
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 26.01.2021 r. godz. 11:00”.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, otwarcie nastąpi w dniu 26.01.2020 r. godz. 11:30.
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się punkt 28.1. nadając mu

Strona 2 z 3

następujące brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 26.01.2021 r. godz. 11:30 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. 26.01.2021 r. godz.
11:30”.

Załączniki:
1. Zmodyfikowana (1) Specyfikacja techniczno-cenowa, stanowiąca załącznik nr 1.1. do SIWZ.
2. Zmodyfikowany (1) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3. Do SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr. Ewa Małota
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