
     Wojewódzki Inspektorat Weterynarii                                                       
                             w Gdańsku 
 

 
 
 
 

 

Sprawa nr WIW/a/z.272.14.2015 

 
Gdańsk, dn. 18.09.2015 r. 

 

 

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym i 
modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

dotyczy zamówienia na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby 
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku. 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku działając zgodnie z art. 11 ust. 4 
ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2015/S 
207 - 375345 w dniu 24.10.2015r., na stronie internetowej: www.gdansk.wiw.gov.pl   
w zakładce „Zamówienia Publiczne”, na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w Gdańsku: http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.10.2011r. pod numerem 
WIW/a/z.272.14.2015, poprzez zmianę zapisów w następujący sposób: 

SEKCJA II: Przedmiot zamówienia 
w ogłoszeniu jest: „Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa sprzętu laboratoryjnego na 
potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku- 14 części” 

w ogłoszeniu powinno być: „Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa sprzętu 
laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku- 10 części” 

w ogłoszeniu jest: „Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w czternastu 
częściach: 
Część 1 - dostawa  systemu LC-MS/MS do analizy ilościowej i jakościowej z 
oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 
Załączniku 2A.  
Kod CPV - 38432200-4 – Chromatografy 
Część 2 – dostawa wyposażenia do metod molekularnych. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2B. 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 
Kod CPV – 38500000-9- Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę 
(PCR) 
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Część 3 – dostawa sterylizatora parowego – przelotowego.  Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2C.  
Kod CPV - 33191110-9 - Autoklawy 
Część 4 – dostawa wyposażenia do badań metodą ELISA. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2D.  
Kod CPV – 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza 
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
Część 5 – dostawa laboratoryjnego sprzętu chłodniczego. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2E.  
Kod CPV-42500000-1-Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 
Część 6 – dostawa automatycznego urządzenia do dezynfekcji nadtlenkiem wodoru. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2F. 
Kod CPV -  33191000-5-Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 
Część 7 – Dostawa wyposażenia laboratoryjnego zapewniającego warunki środowiskowe 
badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2G.  
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV - 33167000-8-Lampy chirurgiczne 
Część 8 – dostawa sterylizatora parowego – przenośnego. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2H.  
Kod CPV- 33191110-9 - Autoklawy. 
Część 9 – dostawa pieca muflowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony w Załączniku 2I.  
Kod CPV-42300000-9-Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska 
Część 10 – dostawa laboratoryjnej łaźni wodnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
został przedstawiony w Załączniku 2J.  
Kod CPV – 33152000-0-Inkubatory 
Część 11 – dostawa systemu SPE-24G  w zestawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
został przedstawiony w Załączniku 2K.  
Kod CPV – 38000000-5-Sprzęt laboratoryjny. optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
Część 12 – dostawa homogenizatorów tkankowych i końcówki homogenizującej. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2L. 
Kod CPV – 38436600-6- Homogenizatory zanurzeniowe  
Część 13 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2M.  
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 
Część 14 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do metody QuEChERS wraz z wyposażeniem. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2N. 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria”. 

w ogłoszeniu powinno być: 
„Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu 
laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w dziesięciu 
częściach: 
Część 1 - dostawa  systemu LC-MS/MS do analizy ilościowej i jakościowej z 
oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
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przedstawiony w Załączniku 2A.  
Kod CPV - 38432200-4 – Chromatografy 
Część 2 – dostawa wyposażenia do metod molekularnych. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2B. 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 
Kod CPV – 38500000-9- Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez 
polimerazę (PCR) 
Część 3 – dostawa wyposażenia do badań metodą ELISA. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2C.  
Kod CPV – 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza 
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
Część 4 – dostawa laboratoryjnego sprzętu chłodniczego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2D.  
Kod CPV-42500000-1-Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 
Część 5 – Dostawa wyposażenia laboratoryjnego zapewniającego warunki 
środowiskowe badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony w Załączniku 2E.  
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV - 33167000-8-Lampy chirurgiczne 
Część 6 – dostawa sterylizatora parowego – przenośnego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2F.  
Kod CPV- 33191110-9 - Autoklawy. 
Część 7 – dostawa pieca muflowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
został przedstawiony w Załączniku 2G.  
Kod CPV-42300000-9-Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i 
paleniska 
Część 8 – dostawa systemu SPE-24G  w zestawie. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2H.  
Kod CPV – 38000000-5-Sprzęt laboratoryjny optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem 
szklanego) 
Część 9 – dostawa końcówki homogenizującej. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2I. 
Kod CPV – 38436600-6- Homogenizatory zanurzeniowe  
Część 10 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do metody QuEChERS wraz z 
wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 
Załączniku 2J. 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria”. 

SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, finansowym i technicznym 
w ogłoszeniu jest: „Wymaganie wadium:  
1.Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium dla 
części: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XVI w wysokości: 
Część I - 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) 
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Część II - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) 
Część III - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) 
Część IV - 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100) 
Część V - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) 
Część VI - 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100) 
Część VII - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) 
Część XIV – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100) 
2. Dla części: VIII, IX, X, XI, XII i XIII  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium”. 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158 ze zm.). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP O/O Gdańsk Nr 
konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu 
„wadium - przetarg nieograniczony WIW/a/z.272.14.2015 część I*, część II*, część III*, część 
IV*, część V*, część X*. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.  
* niepotrzebne skreślić”. 

w ogłoszeniu powinno być: 
„Wymaganie wadium:  
1.Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia 
wadium dla części: I, II, III, IV, V, X w wysokości: 
Część I - 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) 
Część II - 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 00/100) 
Część III - 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100) 
Część IV - 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych, 00/100) 
Część V - 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych, 00/100) 
Część X – 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 00/100) 
2. Dla części: VI, VII, VIII, IX  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium”. 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
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Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP 
O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia 
ofert, z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony WIW/a/z.272.14.2015 
część I*, część II*, część III*, część IV*, część V*, część X*. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.  
* niepotrzebne skreślić”. 

Termin składania ofert: 

w ogłoszeniu jest: „02.12.2015 r. godz. 10:00” 

w ogłoszeniu powinno być: „10.12.2015 r. godz. 10:00”. 

Termin otwarcia:  

w ogłoszeniu jest: „02.12.2015 r. godz. 10:10” 

w ogłoszeniu powinno być: „10.12.2015 r. godz. 10:10”. 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku informuje, że na podstawie                    
art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Strona tytułowa: 

zamiast: „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 EURO na „Dostawę sprzętu 
laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku- 14 
części” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 
2015/S 207-375345 w dn. 24.10.2015 r. 

powinno być: „SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 EURO na „Dostawę sprzętu 
laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku- 10 
części” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 
2015/S 207-375345 w dn. 24.10.2015 r. 

2. Rozdział 1 Opis przedmiotu zamówienia 

zamiast: „1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla 
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w czternastu częściach:” 

powinno być: „1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla 
Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, w dziesięciu częściach:” 
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zamiast:  
„1.1.1. Część 1 - dostawa  systemu LC-MS/MS do analizy ilościowej i jakościowej z 
oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 
Załączniku 2A.  
Kod CPV - 38432200-4 – Chromatografy 
1.1.2. Część 2 – dostawa wyposażenia do metod molekularnych. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2B. 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 
Kod CPV – 38500000-9- Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez polimerazę 
(PCR) 
1.1.3. Część 3 – dostawa sterylizatora parowego – przelotowego.  Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2C.  
Kod CPV - 33191110-9 - Autoklawy 
1.1.4. Część 4 – dostawa wyposażenia do badań metodą ELISA. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2D.  
Kod CPV – 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza 
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
1.1.5. Część 5 – dostawa laboratoryjnego sprzętu chłodniczego. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2E.  
Kod CPV-42500000-1-Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 
1.1.6. Część 6 – dostawa automatycznego urządzenia do dezynfekcji nadtlenkiem wodoru. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2F. 
Kod CPV -  33191000-5-Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 
1.1.7. Część 7 – Dostawa wyposażenia laboratoryjnego zapewniającego warunki 
środowiskowe badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 
Załączniku 2G.  
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV - 33167000-8-Lampy chirurgiczne 
1.1.8. Część 8 – dostawa sterylizatora parowego – przenośnego. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2H.  
Kod CPV- 33191110-9 - Autoklawy. 
 
1.1.9. Część 9 – dostawa pieca muflowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony w Załączniku 2I.  
Kod CPV-42300000-9-Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska 
1.1.10. Część 10 – dostawa laboratoryjnej łaźni wodnej. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2J.  
Kod CPV – 33152000-0-Inkubatory 
1.1.11. Część 11 – dostawa systemu SPE-24G  w zestawie. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2K.  
Kod CPV – 38000000-5-Sprzęt laboratoryjny. optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
1.1.12. Część 12 – dostawa homogenizatorów tkankowych i końcówki homogenizującej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2L. 
Kod CPV – 38436600-6- Homogenizatory zanurzeniowe  
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1.1.13. Część 13 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2M.  
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 
1.1.14. Część 14 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do metody QuEChERS wraz z 
wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 
2N. 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria”. 

powinno być: 
„1.1.1. Część 1 - dostawa  systemu LC-MS/MS do analizy ilościowej i jakościowej z 
oprzyrządowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony w Załączniku 2A.  
Kod CPV - 38432200-4 – Chromatografy 
1.1.2. Część 2 – dostawa wyposażenia do metod molekularnych. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2B. 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria 
Kod CPV – 38500000-9- Łańcuchowa reakcja polimeryzacji katalizowana przez 
polimerazę (PCR) 
1.1.3. Część 3 – dostawa wyposażenia do badań metodą ELISA. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2C.  
Kod CPV – 38500000-0- Aparatura kontrolna i badawcza 
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV – 42931100-2-Wirówki laboratoryjne i akcesoria 
1.1.4. Część 4 – dostawa laboratoryjnego sprzętu chłodniczego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2D.  
Kod CPV-42500000-1-Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 
1.1.5. Część 5 – Dostawa wyposażenia laboratoryjnego zapewniającego warunki 
środowiskowe badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony w Załączniku 2E.  
Kod CPV – 39141500-7- Szafy wyciągowe 
Kod CPV - 33167000-8-Lampy chirurgiczne 
1.1.6. Część 6 – dostawa sterylizatora parowego – przenośnego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2F.  
Kod CPV- 33191110-9 - Autoklawy. 
1.1.7. Część 7 – dostawa pieca muflowego. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2G.  
Kod CPV-42300000-9-Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i 
paleniska 
1.1.8. Część 8 – dostawa systemu SPE-24G  w zestawie. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2H.  
Kod CPV – 38000000-5-Sprzęt laboratoryjny optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem 
szklanego) 
1.1.9. Część 9 – dostawa końcówki homogenizującej. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został przedstawiony w Załączniku 2I. 
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Kod CPV – 38436600-6- Homogenizatory zanurzeniowe  
1.1.10. Część 10 – dostawa wytrząsarki laboratoryjnej do metody QuEChERS wraz z 
wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w 
Załączniku 2J. 
Kod CPV – 38436000-0- Wytrząsarki i akcesoria”. 

3. Rozdział 5 Wymagania dotyczące wadium 

zamiast:   
„1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium dla 
części: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XVI w wysokości: 
Część I - 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) 
Część II - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) 
Część III - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) 
Część IV - 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100) 
Część V - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) 
Część VI - 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych, 00/100) 
Część VII - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) 
Część XIV – 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, 00/100) 
2. Dla części: VIII, IX, X, XI, XII i XIII  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium”. 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158 ze zm.). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP O/O Gdańsk Nr 
konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu 
„wadium - przetarg nieograniczony WIW/a/z.272.14.2015 część I*, część II*, część III*, część 
IV*, część V*, część X*. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.  
* niepotrzebne skreślić”. 

powinno być: 
 „1.Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia 
wadium dla części: I, II, III, IV, V, X w wysokości: 
Część I - 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) 
Część II - 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 00/100) 
Część III - 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100) 
Część IV - 1 300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych, 00/100) 
Część V - 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych, 00/100) 
Część X – 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych, 00/100) 
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2. Dla części: VI, VII, VIII, IX  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium”. 
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c)  gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP 
O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia 
ofert, z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony WIW/a/z.272.14.2015 
część I*, część II*, część III*, część IV*, część V*, część X*. 
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego.  
* niepotrzebne skreślić”. 

4. Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania oferty 

zamiast: 
„ 3.1. Oferta powinna zawierać wypełniony „Formularz cenowy” – załączniki nr 2 A-N.                                    
W  formularzu cenowym wykonawca podaje ceny jednostkowe oraz cenę łączną dla wszystkich 
oferowanych towarów”. 

powinno być: 
„ 3.1. Oferta powinna zawierać wypełniony „Formularz cenowy” – załączniki nr 2 A-J.                                    
W  formularzu cenowym wykonawca podaje ceny jednostkowe oraz cenę łączną dla 
wszystkich oferowanych towarów”. 

zamiast: 
„3.13. Wymaga się, aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie zaadresowanej na:  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: 
„Oferta przetargowa na dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, - część/części: …* 
nr sprawy WIW/a/z.272.14.2015. 

Nie otwierać przed dniem 02.12.2015 r. przed godziną 10:10.” 
(* wpisać odpowiednią część/części)”. 

powinno być: 
„3.13. Wymaga się, aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie zaadresowanej 
na:  

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
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Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: 
„Oferta przetargowa na dostawę sprzętu laboratoryjnego na potrzeby 

Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, - część/części: …* 
nr sprawy WIW/a/z.272.14.2015. 

Nie otwierać przed dniem 10.12.2015 r. przed godziną 10:10.” 
(* wpisać odpowiednią część/części)”. 
 

5. Rozdział 8 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

zamiast: „Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2015 r. , o godz. 10.00”. 

powinno być: „Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2015 r. , o godz. 10.00”. 

zamiast: 
„2.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 02.12.2015 r., o godz. 10:10 w Wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50, w sali konferencyjnej,                 
pokój 412”. 

powinno być:  

„2.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 10.12.2015 r., o godz. 10:10 w Wojewódzkim 
Inspektoracie Weterynarii, 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50, w sali konferencyjnej,                 
pokój 412”. 

6. Rozdział 9 Opis sposobu obliczenia ceny 

zamiast: „2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty i formularza 
cenowego (wg załączonego wzoru -  załącznik nr 2 A - N)”. 

powinno być: „2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty i 
formularza cenowego (wg załączonego wzoru -  załącznik nr 2 A - J)”. 

7. Rozdział 10 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert 

zamiast:  
„Czas realizacji zamówienia – waga 5 % 
Oferta z najkrótszym czasem realizacji zamówienia wpisanym w formularzu ofertowym 
otrzyma największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg. następującego 
przelicznika: 
PT = [TN / TR ]x 5 % x 100 
PT - ilość punktów dla kryterium czas realizacji zamówienia, 
TN - najkrótszy czas realizacji zamówienia określany w dniach kalendarzowych, który nie 
może być dłuższy niż 22 dni; 
TR – czas realizacji zamówienia oferty rozpatrywanej określany w dniach kalendarzowych, 
który nie może być dłuższy niż 22 dni; 
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UWAGA:  Czas realizacji zamówienia, jest to czas liczony od dnia podpisania umowy przez 
Zamawiającego i wysłania w tym samym dniu 2-ch jej egzemplarzy do Wykonawcy listem 
poleconym.  
Maksymalny czas realizacji umowy wynosi 22 dni kalendarzowe od dnia podpisania umowy 
przez Zamawiającego, przy zaoferowaniu dłuższego czasu realizacji zamówienia, oferta 
zostanie odrzucona.   

powinno być: 
„Czas realizacji zamówienia – waga 5 % 
Oferta z najkrótszym czasem realizacji zamówienia wpisanym w formularzu 
ofertowym otrzyma największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg. 
następującego przelicznika: 
PT = [TN / TR ]x 5 % x 100 
PT - ilość punktów dla kryterium czas realizacji zamówienia, 
TN - najkrótszy czas realizacji zamówienia określany w dniach kalendarzowych, 
który nie może być dłuższy niż 14 dni; 
TR – czas realizacji zamówienia oferty rozpatrywanej określany w dniach 
kalendarzowych, który nie może być dłuższy niż 14 dni; 
UWAGA:  Czas realizacji zamówienia, jest to czas liczony od dnia podpisania 
umowy przez Zamawiającego i wysłania w tym samym dniu 2-ch jej egzemplarzy do 
Wykonawcy listem poleconym.  
Maksymalny czas realizacji umowy wynosi 14 dni kalendarzowe od dnia podpisania 
umowy przez Zamawiającego, przy zaoferowaniu dłuższego czasu realizacji 
zamówienia, oferta zostanie odrzucona”.    
 
 Pozostałe zapisy treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym i treści 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.     
    


