
 
 

Gdańsk, dnia 06.08.2012r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 20.07.2012r.  nr ogłoszenia 158447-2012 

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  
oraz w siedzibie Zamawiającego 

 
 

ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do postępowania nr  ZP 40/WILiŚ/2012, CRZP 272/002/D/12 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, odczynników i 
materiałów eksploatacyjnych na potrzeby naukowe dla Wydziału InŜynierii 
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 
Politechnika Gdańska  Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ dokonał 
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
1. W opisie przedmiotu zamówienia – Część A, rozdział III SIWZ, pkt 3, str. 8 
 
przed zmianą: 
 
Pozostałe wymagania: 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był następującym okresem 
gwarancji: 
Część A – 36 m-cy gwarancji 
 
po zmianie: 
 
Pozostałe wymagania: 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był następującym okresem 
gwarancji: 
 
Część A – 12 m-cy gwarancji 
 
2. W załączniku nr 1 do SIWZ – Oferta ulega zmianie  oświadczenie odnośnie okresu 

gwarancji w części A (str.25 SIWZ) 
 



przed zmianą:  
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

........................................                   ......................., dnia ................... 2012r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
 
Nr postępowania: ZP 40/WILiŚ/2012  
CRZP 272/002/D/12 

OFERTA 
 

Politechnika Gdańska 
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 200 000 euro na: 
  
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, odczynników i materiałów eksploatacyjnych 

na potrzeby  naukowe dla  Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska 
 Politechniki Gdańskiej 

 
Ja/My niŜej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 
e-mail: 
Adres: 
 
REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu:  Nr faksu: 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

 
 
 
 
Oferujemy(ę) realizację poniŜszego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ 
 



Część A – Aparatura z dodatkowym wyposaŜeniem do analiz materiału genetycznego  
                 z zastosowanie elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego*. 
 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część B – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem. 

Wytrząsarka z inkubacją na probówki. Blok na mikroprobówki typu eppendorf. 
Zestaw filtrujący*. 

 
za cenę brutto: …………......................... PLN 
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
 
Część C – Pipety*  
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część D – Miernik ATP*                  
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część E – Materiały eksploatacyjne* 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 



(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część F – Specjalistyczny odczynnik do mikrobiologii*. 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część G – Testy kuwetowe do spektrofotometru CADAS 30S dr Lange*. 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część H – Plastiki zuŜywalne*. 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
Oświadczamy, Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające  
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione  
w cenie oferty nie będą obciąŜały Zamawiającego.  
 
Oświadczamy, Ŝe wykonamy zamówienie w terminie 4 tygodnie od dnia zawarcia 
umowy.*  
W przypadku Części B – 10 tygodni  od dnia zawarcia umowy.* 
 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnosimy do jej treści zastrzeŜeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 



 
Oświadczamy, Ŝe udzielamy: 
 
Część A* – 36 m-cy gwarancji 
Część B* – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem–36 m-cy 
                   gwarancji. Wytrząsarka z inkubacją na probówki – 24 m-ce gwarancji. 
Część C* – 36 m-cy gwarancji. 
Część D* – 12 m-cy gwarancji 
 
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami gwarancji określonymi przez 
Zamawiającego  
w załączniku nr 8 do SIWZ, nie wnosimy do ich treści zastrzeŜeń i uznajemy się za 
związanych zawartymi w nich postanowieniami. Koszty realizacji napraw gwarancyjnych na 
warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ zostały uwzględnione w cenie oferty. 
Instrukcja obsługi  
w języku polskim, karta gwarancyjna i Warunki Gwarancji wg zaakceptowanego wzoru 
zostaną dostarczone Zamawiającemu w momencie dostawy. 

Oświadczamy, Ŝe punkt serwisowy na terenie Polski, realizujący nasze zobowiązania 
gwarancyjne, w którym będą dokonywane naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne 
znajduje się w: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

       (naleŜy podać nazwę i dokładny adres punktu serwisowego) 
 

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił 
załącznik nr 7 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeŜeń. Zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres  
30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców*, którzy będą realizować 
niŜej wymienione części zamówienia: 

 

Część A – Aparatura z dodatkowym wyposaŜeniem do analiz materiału genetycznego  
                 z zastosowanie elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego.* 

 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część B – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem. 

Wytrząsarka z inkubacją na probówki. Blok na mikroprobówki typu eppendorf. 
Zestaw filtrujący.* 

 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część C – Pipety.* 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 



Część D – Miernik ATP*. 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część E – Materiały eksploatacyjne.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część F – Specjalistyczny odczynnik do mikrobiologii.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część G – Testy kuwetowe do spektrofotometru CADAS 30S dr Lange.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część H – Plastiki zuŜywalne.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
 

1. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 
 
2. Oświadczamy, iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: 
…………………………,które nie mogą być udostępniane. 

 

3. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

                                              -------------------------------------------------- 
       (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
             do reprezentowania Wykonawcy) 

 
                                                                                                     



 

 

po zmianie: 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

........................................                    ..................., dnia ...................... 2012r. 
 (pieczątka Wykonawcy) 

 
 
Nr postępowania: ZP 40/WILiŚ/2012  
CRZP 272/002/D/12 

OFERTA 
 

Politechnika Gdańska 
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 

ul. Gabriela Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

 
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniŜej 200 000 euro na: 
  
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, odczynników i materiałów eksploatacyjnych 

na potrzeby  naukowe dla  Wydziału InŜynierii Lądowej i Środowiska 
 Politechniki Gdańskiej 

 
Ja/My niŜej podpisany(i):  
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
imię .......................... nazwisko ......................... 
 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 
e-mail: 
Adres: 
 
REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu:  Nr faksu: 

Nazwa banku:  Nr rachunku bankowego:  

 
 
 
 



Oferujemy(ę) realizację poniŜszego przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ 
 
Część A – Aparatura z dodatkowym wyposaŜeniem do analiz materiału genetycznego  
                 z zastosowanie elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego*. 
 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część B – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem. 

Wytrząsarka z inkubacją na probówki. Blok na mikroprobówki typu eppendorf. 
Zestaw filtrujący*. 

 
za cenę brutto: …………......................... PLN 
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
 
Część C – Pipety*  
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część D – Miernik ATP*                  
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część E – Materiały eksploatacyjne* 
 



za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część F – Specjalistyczny odczynnik do mikrobiologii*. 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część G – Testy kuwetowe do spektrofotometru CADAS 30S dr Lange*. 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Część H – Plastiki zuŜywalne*. 
 
za cenę brutto: …………......................... PLN   
 
(słownie złotych: ................................................................................................) 
 
w tym podatek VAT wg stawki …… % ………………………. PLN 
 
Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w SIWZ. 
 
Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 
Oświadczamy, Ŝe cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające  
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w SIWZ. 
Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia a nie uwzględnione  
w cenie oferty nie będą obciąŜały Zamawiającego.  
 
Oświadczamy, Ŝe wykonamy zamówienie w terminie 4 tygodnie od dnia zawarcia 
umowy.*  
W przypadku Części B – 10 tygodni  od dnia zawarcia umowy.* 
 



Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnosimy do jej treści zastrzeŜeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej 
postanowieniami i zasadami postępowania. 
 
Oświadczamy, Ŝe udzielamy: 
 
Część A* – 12 m-cy gwarancji 
Część B* – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem–36 m-cy 
                   gwarancji. Wytrząsarka z inkubacją na probówki – 24 m-ce gwarancji. 
Część C* – 36 m-cy gwarancji. 
Część D* – 12 m-cy gwarancji 
 
Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami gwarancji określonymi przez 
Zamawiającego  
w załączniku nr 8 do SIWZ, nie wnosimy do ich treści zastrzeŜeń i uznajemy się za 
związanych zawartymi w nich postanowieniami. Koszty realizacji napraw gwarancyjnych na 
warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ zostały uwzględnione w cenie oferty. 
Instrukcja obsługi  
w języku polskim, karta gwarancyjna i Warunki Gwarancji wg zaakceptowanego wzoru 
zostaną dostarczone Zamawiającemu w momencie dostawy. 

Oświadczamy, Ŝe punkt serwisowy na terenie Polski, realizujący nasze zobowiązania 
gwarancyjne, w którym będą dokonywane naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne 
znajduje się w: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

       (naleŜy podać nazwę i dokładny adres punktu serwisowego) 
 

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił 
załącznik nr 7 do SIWZ. Nie wnosimy do jej treści zastrzeŜeń. Zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres  
30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Zamówienie zrealizujemy sami*/ przy udziale podwykonawców*, którzy będą realizować 
niŜej wymienione części zamówienia: 

 

Część A – Aparatura z dodatkowym wyposaŜeniem do analiz materiału genetycznego  
                 z zastosowanie elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego.* 

 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część B – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem. 

Wytrząsarka z inkubacją na probówki. Blok na mikroprobówki typu eppendorf. 
Zestaw filtrujący.* 

 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 



Część C – Pipety.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część D – Miernik ATP*. 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część E – Materiały eksploatacyjne.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część F – Specjalistyczny odczynnik do mikrobiologii.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część G – Testy kuwetowe do spektrofotometru CADAS 30S dr Lange.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
Część H – Plastiki zuŜywalne.* 
 

……………………………………………………………………………… 
(część przedmiotu zamówienia powierzona podwykonawcy) 

 
1. Akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 
 
2. Oświadczamy, iŜ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: 
…………………………,które nie mogą być udostępniane. 

 
3. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
 

                                              -------------------------------------------------- 
       (podpis i pieczątka osoby/osób upowaŜnionych  
             do reprezentowania Wykonawcy) 



3. W załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy ulega zmianie  zapis dotyczący okresu 
gwarancji w części A (str. 64 SIWZ, § 3 pkt 3) 

 

przed zmianą:  
 
3. Wykonawca udziela: Część A* – 36 m-cy gwarancji na przedmiot umowy. 

Część B* – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem–36 m-cy 
gwarancji na przedmiot umowy. Wytrząsarka z inkubacją na probówki – 24 m-ce gwarancji na 
przedmiot umowy. Część C* – 36 m-cy gwarancji na przedmiot umowy. Część D* – 12 m-cy  
gwarancji na przedmiot umowy. 

 

po zmianie:  
 
3. Wykonawca udziela: Część A* – 12 m-cy gwarancji na przedmiot umowy. 

Część B* – Komora laminarna do pracy sterylnej z dodatkowym wyposaŜeniem–36 m-cy 
gwarancji na przedmiot umowy. Wytrząsarka z inkubacją na probówki – 24 m-ce gwarancji na 
przedmiot umowy. Część C* – 36 m-cy gwarancji na przedmiot umowy. Część D* – 12 m-cy  
gwarancji na przedmiot umowy. 

 

 
Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. 
 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do dnia 
10.08.2012 do godz. 12:00.  
 
Zmianie ulega termin otwarcia ofert z 08.08.2012r. godz. 12:15 na 10.08.2012r. godz. 12:30. 
 
  
 
 
 
                                                                                                             Prodziekan ds. Nauki Wydziału InŜynierii 
                                                                                                                           Lądowej i Środowiska  
                                                                                                                     Prof. dr hab. inŜ. Jerzy Sawicki 

 
 
 
 
      
 


