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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska Polskiego  28,

60-637  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, e-mail zampub@up.poznan.pl, faks 61 8955043.

Adres strony internetowej (url): www.up.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: b. Formularz cenowy - załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: b. Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SIWZ - część 1; Zmodyfikowany załącznik nr 2b do

SIWZ – część 2; Załącznik nr 2c do SIWZ - część 3; Załącznik nr 2d do SIWZ - część 4

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do treści SIWZ, Zamawiający

informuje, że przedmiot zamówienia składa się obecnie z 4 części: a) część 1 – drobny sprzęt laboratoryjny i pipety

(zgodnie z opisem w załączniku nr 2a do SIWZ) b) część 2 – szkło laboratoryjne (zgodnie z opisem w załączniku nr 2b do

SIWZ) c) część 3 – rękawiczki, igły, strzykawki, odzież jednorazowa(zgodnie z opisem w załączniku nr 2c do SIWZ) d)

część 4 – drobny sprzęt (zgodnie z opisem w załączniku nr 2d do SIWZ) UZASADNIENIE DLA WYDZIELENIA

POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI DO OSOBNYCH CZĘŚCI ZNAJDUJE SIĘ W TREŚCI WYJAŚNIEŃ

UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający wydzielił każdą część do osobnego załącznika – formularza

cenowego. Obecnie są to załączniki: - Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SIWZ - część 1 (jako osobny plik excel); -

Zmodyfikowany załącznik nr 2b do SIWZ – część 2 (jako osobny plik w word); Załącznik nr 2b został zmodyfikowany

poprzez dodanie zapisu: UWAGA!!! W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji

wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekreślić w formularzu cenowym parametry produktu
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(nr katalogowy, producent) wskazanego przez Zamawiającego i pod tymi parametrami wpisać proponowany produkt

równoważny (nazwa producenta, numer katalogowy). Nie zastosowanie się do tego zapisu spowoduje odrzucenie oferty.

- Załącznik nr 2c do SIWZ - część 3 (jako osobny plik excel); - Załącznik nr 2d do SIWZ - część 4 (jako osobny plik

excel). Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualny, zmodyfikowany załącznik – formularz cenowy, zgodnie

z powyższym wykazem. Załączenie do oferty niezmodyfikowanego formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Kody CPV dla części 1– CPV: 38000000-5; 38434540-3;

15994200-4;38437000-7. dla części 2 – CPV: 38437100-8; 38437000-7; 33793000-5. dla części 3 – CPV: 33141310-6;

33141320-9; 33141400-4. dla części 4 – CPV: 38000000-5; 38437000-7. Opis i sposób obliczania ceny w rozdziale XI

jest taki sam dla wszystkich 4 części. Ponadto Zamawiający informuje, iż warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria

oceny ofert są takie same dla wszystkich 4 części. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
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