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Wszyscy Wykonawcy 
 

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
przedmiot zamówienia: Aparatura laboratoryjna i badawcza, Nr sprawy INS/NO-59/2010;   
Numer ogłoszenia w BZP 340598; data zamieszczenia 21.10.2010 r. 
 

1) Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  
(t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych dokonuje zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w zakresie przedmiotu (części) zamówienia, poprzez 
wykreślenie w rozdziale III SIWZ „III. Opis przedmiotu zamówienia: Aparatura laboratoryjna i badawcza”  
części: 
 
CZĘŚĆ VII –  Mikrowytrząsarka  typu „vortex” (szt. 1) 
CZĘŚĆ VIII – Elementy do mineralizatora mikrofalowego Mars firmy CEM 
CZĘŚĆ IX –  Uniwersalna wirówka laboratoryjna  (szt. 1) 
CZĘŚĆ X –  Łaźnia ultradźwiękowa laboratoryjna (szt.1) 
CZĘŚĆ XI – Suszarka laboratoryjna (szt. 1) 
 
W związku z powyższą zmianą treści Rozdziału III SIWZ: „III. Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie przedmiotu (części) zamówienia – Rozdział III SIWZ, otrzymuje 
brzmienie:  

„III. Opis przedmiotu zamówienia: Aparatura laboratoryjna i badawcza 
 
CZĘŚĆ I  – Liofilizator laboratoryjny z wyposażeniem dodatkowym (szt. 1) 
CZĘŚĆ II  – Refraktometr cyfrowy wraz z systemem do przechwytywania i analizy danych z wyposażeniem 

dodatkowym (szt. 1) 
CZĘŚĆ III  – Laboratoryjny piec muflowy  służący do preparatyki katalizatorów (szt. 1) 
CZĘŚĆ IV  – Laboratoryjny piec muflowy służący do ogrzewania i regulacji temperatury w aparaturze do 

pomiarów aktywności katalizatorów (szt. 1) 
CZĘŚĆ V  – Regulator ciśnienia gazu (szt. 6) 
CZĘŚĆ VI  – Spektrometr z wyposażeniem dodatkowym (szt.1)”. 

 
2) Rozdział  VII SIWZ „VII. Termin wykonania zamówienia”, poprzez  wykreślenie  punktów: 

 
7) Częśd VII – mikrowytrząsarka typu „vortex”: 30.11.2010 r.  
8) Częśd VIII – elementy do mineralizatora mikrofalowego Mars: 30.11.2010 r. 
9) Częśd IX – uniwersalna wirówka laboratoryjna: 30.11.2010 r. 
10) Częśd X – łaźnia ultradźwiękowa laboratoryjna: 30.11.2010 r. 
11) Częśd XI – suszarka laboratoryjna: 30.11.2010 r. 
 

W związku z powyższą zmianą treści Rozdziału VII SIWZ:  „VII. Termin wykonania zamówienia” – Rozdział 
VIII SIWZ: „VII. Termin wykonania zamówienia” – otrzymuje brzmienie:  
 

1) Częśd I – liofilizator: 31.12.2010 r.   
2) Częśd II – refraktometr: 31.12.2010 r. 
3) Częśd III – laboratoryjny piec muflowy służący do preparatyki katalizatorów: 31.12.2010 r. 
4) Częśd IV – laboratoryjny piec muflowy służący do ogrzewania i regulacji temperatury w aparaturze 

do pomiarów aktywności katalizatorów: 31.11.2010 r. 
5) Częśd V – regulator ciśnienia gazu (szt.6): 30.11.2010 r. 
6) Częśd VI – spektrometr: 31.12.2010 r.” 
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3) Rozdział SIWZ „X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami”, poprzez 

wykreślenie: 
jaroslaw.ostrowski@ins.pulawy.pl 
– mikrowytrząsarka typu „vortex” (cz. VII) 
– elementy do mineralizatora mikrofalowego Mars firmy CEM (cz. VIII) 
– uniwersalna wirówka laboratoryjna (cz. IX) 
– łaźnia ultradźwiękowa laboratoryjna (cz. X) 
– suszarka laboratoryjna (cz. XI). 
 
W związku z powyższym, Rozdział X SIWZ: „X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami”, Rozdział X SIWZ - otrzymuje brzmienie:  
 
„Sprawy merytoryczne: 
edward.roj@ins.pulawy.pl  
– liofilizator i refraktometr (cz. I i II) 
pawel.kowalik@ins.pulawy.pl  
– laboratoryjny piec muflowy służący do preparatyki katalizatorów (cz. III) 
– laboratoryjny piec muflowy służący do ogrzewania i regulacji temperatury w aparaturze do pomiarów 

aktywności katalizatorów (cz. IV) 
– regulator ciśnienia gazu szt. 6 (cz. V) 
piotr.tynski@ins.pulawy.pl  
– spektrometr (cz. VI)”. 
 
 

4) Rozdział SIWZ „XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami”, poprzez wykreślenie:  
 
Jarosław Ostrowski  tel. 081 473 14 03 – sprawy merytoryczne  
 (mikrowytrząsarka typu „vortex”, cz. VII) 

(elementy do mineralizatora mikrofalowego Mars, cz. VIII) 
(uniwersalna wirówka laboratoryjna, cz. IX) 
(łaźnia ultradźwiękowa laboratoryjna, cz. X) 
(suszarka laboratoryjna, cz. XI). 

 
W związku z powyższym, Rozdział SIWZ „XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami”, 
Rozdział XI SIWZ - otrzymuje brzmienie:  
„Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 
 
Edward Rój    tel. 081 473 14 50  – sprawy merytoryczne (liofilizator i refraktometr, cz. I i II) 
 
Paweł Kowalik  tel. 081 473 14 41  – sprawy merytoryczne  

(laboratoryjny piec muflowy  służący do preparatyki 
katalizatorów, cz. III) 

  (laboratoryjny piec muflowy służący do  
ogrzewania i regulacji temperatury w aparaturze do 
pomiarów  

  aktywności katalizatorów, cz. IV) 
   (regulator ciśnienia gazu, szt. 6, cz. V)   
      
Piotr Tyoski tel. 014 637 23 10 – sprawy merytoryczne (spektrometr, cz. VI)”. 
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5) Załącznik Nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY”, poprzez wykreślenie części zamówienia od VII do XI: 
 
CZĘŚD VII – mikrowytrząsarka typu „vortex” (szt. 1) 
CZĘŚD VIII – elementy do mineralizatora mikrofalowego Mars 
CZĘŚD IX – uniwersalna wirówka laboratoryjna (szt. 1) 
CZĘŚD X – łaźnia ultradźwiękowa laboratoryjna (szt. 1) 
CZĘŚD XI – suszarka laboratoryjna (szt. 1) 
 
W związku z powyższym Załącznik Nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY”, otrzymuje brzmienie: 
 
„CZĘŚD I - Liofilizator laboratoryjny z wyposażeniem dodatkowym (szt.1) 
CZĘŚD II - Refraktometr cyfrowy z wyposażeniem dodatkowym (szt. 1) 
CZĘŚD III – Laboratoryjny piec muflowy służący do preparatyki katalizatorów (szt. 1) 
CZĘŚD IV – Laboratoryjny piec muflowy służący do ogrzewania i regulacji temperatury w aparaturze do 
pomiarów aktywności katalizatorów (szt. 1) 
CZĘŚD V – Regulator ciśnienia gazu (szt. 6) 
CZĘŚD VI – Spektrometr z wyposażeniem dodatkowym (szt. 1)” 
 
 

6) Załącznik Nr 5 do SIWZ: „UMOWA Nr INS/NO-59/2010”, poprzez  wykreślenie w § 2, ust. 1, punktów: 
 

7) CZĘŚD VII  - Mikrowytrząsarka typu „vortex” – 30.11.2010 r. 
8) CZĘŚD VIII   - Elementy do mineralizatora  mikrofalowego Mars firmy CEM – 30.11.2010 r. 
9) CZĘŚD IX  - Uniwersalna wirówka laboratoryjna – 30.11.2010 r. 
10) CZĘŚD X   - Łaźnia ultradźwiękowa laboratoryjna – 30.11.2010 r. 
11) CZĘŚD XI   - Suszarka laboratoryjna – 30.11.2010 r. 

 
W związku z powyższym, załącznik Nr 5 do SIWZ: „UMOWA Nr INS/NO-59/2010”, otrzymuje brzmienie:  
 
„§ 2, ust. 1 

1) CZĘŚD I  - Liofilizator laboratoryjny z wyposażeniem dodatkowym – 31.12.2010 r. 
2) CZĘŚD II   - Refraktometr cyfrowy z wyposażeniem dodatkowym – do 31.12.2010 r. 
3) CZĘŚD III  - Laboratoryjny piec muflowy (szt. 1) służący do preparatyki katalizatorów – 

31.12.2010 r. 
4) CZĘŚD IV  - Laboratoryjny piec muflowy (szt. 1) służący do ogrzewania i regulacji temperatury w  

 aparaturze do pomiarów aktywności katalizatorów – 30.11.2010 r. 
5) CZĘŚD V   -  Regulator ciśnienia gazu (szt. 6) – 30.11.2010 r. 
6) CZĘŚD VI  - Spektrometr z wyposażeniem dodatkowym – 31.12.2010 r.” 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną częśd i jest wiążąca 
dla stron postępowania. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.  
Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert również pozostają bez zmian.  
Zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie doręczona Wykonawcom którym przesłano SIWZ, zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie 
opublikowane w Biuletynie Zamówieo Publicznych.  
 
 
Puławy, 26.10.2010 r. 
 


