
        Gdańsk, dnia 27.03.2014r. 
       
 
 
     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
     ogłoszonym w Biuletynie UZP w dniu  25.03.2014r 
     nr ogłoszenia 100964 - 2014 i na stronie internetowej 
     www.dzp.pg.gda.pl oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 

ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO 
POSTĘPOWANIA   ZP/125/008/D/14 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 
na sukcesywną dostawę odczynników specjalistycznych, akcesoriów do przygotowywania próbek, 
materiałów laboratoryjnych oraz akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do HPLC Agilent 1200 
Series.  

 
 Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm. ) Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny  dokonał zmiany 
treści siwz w następującym zakresie: 
 
1.Dla Części 5: 
usunięto z formularza rzeczowo-cenowego następujące pozycje: 
17, 49, 50, 51, 52 
 
 
2.Rozdział II siwz: 
Dodano: 
Część 10: Odczynniki i barwniki do hodowli komórkowej                 
 

3.Dodano formularz rzeczowo –cenowy dla Części 10 

Część 10: Odczynniki i barwniki do hodowli komórkowej              załącznik nr 2i do siwz       

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Wartość 
brutto 

17 

SYBR® Green I 
nucleic acid gel stain, 

nie gorsze niż 
SIGMA-ALDRICH 

nr kat.S9430  

1 mL 2     

49. 

Pożywka do hodowli 
tkankowej McCoy’s 

5A Medium z 
glutaminą i 

węglanem sodu, 
ciekła, sterylna, 
testowana na 

potrzeby hodowli 
tkankowej,  nie 

gorsze niż  SIGMA-
Aldrichnr kat.M9309 

1 x 
500ml 

50     

50. 
Płodowa surowica 
cielęca dla hodowli 
tkankowej, sterylna, 

1 x 
500ml 

3     



testowana na 
potrzeby hodowli 
tkankowej   nie 

gorsze niż   SIGMA-
ALDRICH nr 

kat.F9665 

51. 

Penicylina-
Streptomycyna, 

10000 jednostkami 
penicyliny oraz 10 

mg/ml 
streptomycyny, nie 
gorsze niż  SIGMA-
ALDRICH P4333 

1 x 
100ml 

4     

52. 

Tripsin-EDTA 
solution, 10x, 

sterylny, nie gorsze 
niż  SIGMA-

ALDRICH T4174 

1 x 
100ml 

3     

 
                                                                                          Ogółem wartość brutto 

 

 
Ogółem wartość brutto (przeniesiona z tabeli formularza ) ………………PLN 
w tym podatek  Vat..........................PLN 
 
Uwaga: do formularza należy dołączyć opis  oferowanego przedmiotu zamówienia. 

Wartość na formularzu „Oferta” nie może być rozbieżna  z  wartością wynikającą z formularza rzeczowo-
cenowego, który jest załącznikiem  do „Oferty” . 
Cena  powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

................................................... 
            
                                                                               (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych) 
 
 
 
 
4.Dotyczy wzoru umowy § 4, pkt 2 
 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdą partię zamawianego towaru w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
od daty zgłoszenia zamówienia. 
 
5.Dokonano zmiany opisu; 
Część 4:  poz.2 formularza rzeczowo cenowego 
 
Część 4: AKCESORIA DO HODOWLI  TKANKOWEJ 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
j.m. ilość 

Opis 
oferowanego 
przedmiotu 

zam. Nr kat., 
producent 

Cena 
jedn.netto 

Cena 
jedn.brutto  

Wartość 
brutto 

2. 

Pipety serologiczne, 
plastikowe, Sterylne, 

objętość 25 mL 
pakowane pojedynczo, 

1 x 200 szt 2     



nie gorsze niż 
Stripette® Serological 
Pipets firmy Corning  

nr kat. 4489 
 
Wszystkie zmiany należy uwzględnić w ofercie. 
 
 
 
                                                      Pozostała treść siwz pozostaje bez zmian. 


