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Dziekan 

 

Gdańsk, dnia 29.04.2019r.
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

                                                            ogłoszenie nr 540647-N-2019 z dnia 2019-04-24r. 
 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

oraz w siedzibie Zamawiającego
 
 

 
ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu nr  ZP 16/WILiŚ/2019, CRZP 97/002/D/19 
 
 
Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego, szkła i materiałów 
laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej  
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.,poz.1986) Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, iż wprowadza zmiany w treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia:  
 
W rozdziale 15 ust. 15.3 SIWZ „Sposób i zasady oceny ofert wg poszczególnych 
kryteriów”  

 

BYŁO: 

 

Część B – Pipeta elektroniczna z końcówkami 
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) 
wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę. 
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c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14

dni od  dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający 
przyzna  5 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna 
10 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna 
20 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, Zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 
 

 
 Część E – Kuweta kwadratowa   
 

      
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) 
wynikający  
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14
dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  5 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
10 pkt. 
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 Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

d) Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e) W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 

 
 

Część F – Szkło i materiały laboratoryjne 
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a)   Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) 
wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14

dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  5 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
10 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi  dni od dnia zawarcia 
umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 
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Część G – Materiały laboratoryjne 
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b)Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający 
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14

dni od  dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  
 5 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
10 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 
 

 
Część H – Pompa próżniowa i materiały laboratoryjne  
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 21 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b)Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający 
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c)Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 21

dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  5 pkt. 
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  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna 10 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 21 dni oferta zostanie odrzucona. 
 
 

 
Część I – Pipety automatyczne wraz z końcówkami  
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 21dni od dnia 
zawarcia umowy. 

          b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający 
 z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c)Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących   
zasad: 
 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 21

dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  5 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna 10 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 21 dni oferta zostanie odrzucona. 
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PO ZMIANIE WINNO BYC: 
 
 
Część B – Pipeta elektroniczna z końcówkami 
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający 
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c)  Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14

dni od  dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający 
przyzna  10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna 
20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy zamawiający przyzna 
40 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e)W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, Zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego, tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 

 
 
 Część E – Kuweta kwadratowa   
 

      
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) 
wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
   Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14
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dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

   Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
40 pkt. 

d) Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e) W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

f) W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 
 
 

Część F – Szkło i materiały laboratoryjne 
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a)   Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) 
wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14

dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
40 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi  dni od dnia zawarcia 
umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
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f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 
 
 

Część G – Materiały laboratoryjne 
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 14 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b)Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający 
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c) Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 14

dni od  dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna 10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
40 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 14 dni oferta zostanie odrzucona. 
 

 
Część H – Pompa próżniowa i materiały laboratoryjne  
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 21 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

b)Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający 
z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c)Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących 
zasad: 

 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 21

dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 



 

  
 

 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

Tel.: +48 58 347 22 05 
Fax: +48 58 347 20 44 
e-mail: biurowyd@pg.gda.pl 
www.wilis.pg.gda.pl 

 

przyzna  10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna 20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
40 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 21 dni oferta zostanie odrzucona. 
 
 

 
Część I – Pipety automatyczne wraz z końcówkami  
 
2) Kryterium: termin dostawy – 40 pkt. 
 

a) Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 21dni od dnia 
zawarcia umowy. 

          b) Ocenie podlegać będzie termin dostawy (wyrażony w dniach kalendarzowych) wynikający 
 z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

c)Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona wg następujących   
zasad: 
 
  Ofercie z maksymalnym, wymaganym przez Zamawiającego terminem dostawy do 21

dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 0 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 14 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna  10 pkt. 

  Za skrócenie terminu dostawy do 10 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający 
przyzna 20 pkt. 

 Za skrócenie terminu dostawy do 7 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający przyzna 
40 pkt. 

d)Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 7 dni od dnia 
zawarcia umowy. 

e)W przypadku, gdy wykonawca nie określi w ofercie jednoznacznie terminu wykonania 
zamówienia, zamawiający uzna, że wykona je w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

f)W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 21 dni oferta zostanie odrzucona 
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Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.  
 

 
                                                                         Dziekan 

                                                                                                  
                                                                                                             prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG   

                                                                                Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
 


