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 P O W I A D O M I E N I E 
       o zmianach  SIWZ 

 
Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Zakup i dostawa odczynników i produktów 
laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 – cz. II (przetarg 
nieograniczony). 
 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetarg nieograniczony, na Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu 
Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 – cz. II, dokonuje następujących zmian zapisów w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

I. W załączniku nr 1 do SIWZ w pakiecie nr 1 – Odczynniki laboratoryjne oraz pipety i akcesoria 

laboratoryjne  Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

1) Usunięcie pozycji 5 oraz 14 (Pozostała numeracja nie zawiera poz. 5 oraz 14) 

2) Zmiana opakowania (jednostek miary) w poz. 2, 7, 19, 20 

3) Zmiana ilości w poz. 19 i 20. 

II. W załączniku nr 1 do SIWZ w pakiecie nr 10 – Odczynniki laboratoryjne, plastiki 

laboratoryjne, akcesoria laboratoryjne oraz laboratoryjne wyroby szklane II  Zamawiający 

dokonuje następujących zmian: 

1) Zmiana nr katalogowego w poz. 19 oraz 20 

III. W załączniku nr 1 do SIWZ w pakiecie nr 15 - Odczynniki laboratoryjne, plastiki laboratoryjne 

oraz akcesoria laboratoryjne Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

1) Zmiana nr katalogowego w poz. 1, 25, 49, 140, 153, 157, 165 oraz 167 

2) Zmiana opakowania (jednostek miary) w poz. 24, 124 oraz 168 
 

Jednocześnie Zamawiający przedkłada na swojej stronie internetowej zmodyfikowany załącznik 

numer 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Zmiany w załączniku nr 1 nie powodują zmiany treści ogłoszenia oraz terminu otwarcia ofert. 


