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Łódź, dnia 03 listopada 2017 r. 

BNP/ZP-8/2017 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego, 

materiałów drukujących i eksploatacyjnych do drukarki 

3D, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, 

oraz jednorazowych materiałów zużywalnych”   

nr BNP/ZP-8/2017 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 31 października br. wpłynęły do niego zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w prowadzonym postępowaniu  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących  

i eksploatacyjnych do drukarki 3D, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, oraz 

jednorazowych materiałów zużywalnych” nr BNP/ZP-8/2017. 

Działając na postawie art. 38 ust. 1, 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.17.1579) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane 

pytania: 

Pytanie nr 1 

Dotyczy przedmiotu zamówienia Część nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 5 (załącznik 1B.3) poz. 2,3,4,5? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części nr 5 pozycji 2, 3, 4 i 5 poprzez utworzenie nowej 

Części nr 6 obejmującej ww. pozycje.  

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary opisanej w § 7 ust. 2 do „10% wartości 

brutto niezrealizowanej części umowy” ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy wzoru umowy , §9, ustęp 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia braków lub usunięcia wad do 21 dni? 
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Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu 

reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego 

analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane  

są i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę 

na ponoszenie kar umownych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Biorąc pod uwagę treść udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 

Zamawiający dokona następujących modyfikacji w treści SIWZ: 

 

1. Modyfikacji ulega treść pkt. 3.1. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 3.1. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących i eksploatacyjnych  

do drukarki 3D, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych  

oraz jednorazowych materiałów zużywalnych 

 

objęta dwoma projektami, a mianowicie: 

 

 Projektem pt. „Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowanym (IP) 

rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego – badania modelowe” realizowanym  

na podstawie umowy nr PBS3/B9/45/2015 z dnia 28.07.2015 r. o wykonanie i finansowanie w ramach 

Programu Badań Stosowanych 

 

oraz 

 

 Projektem nr DOB-BIO6/16/44/2014 finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBiR) w ramach konkursu nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych  

lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa "Opracowanie na potrzeby 

wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów  

do ich wykrywania". 

Przedmiot zamówienia podzielony został ogółem na pięć Części, określonych szczegółowo  

w Załącznikach od nr 1A.1. do nr 1A.2. do SIWZ – obejmujących dwie części odpowiednio od nr 1 do 2 oraz 

w Załącznikach od nr 1B.1. do nr 1B.3. do SIWZ – obejmujących kolejne trzy części odpowiednio  

od nr 3 do 5, pn. Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Wyżej wskazany podział danych części w poszczególnych Załącznikach od nr 1A.1 do nr 1A.2.   

i od nr 1B.1. do nr 1B.3. jest istotny dla Zamawiającego z uwagi na przyporządkowanie określonych części 

do Zadań z danego Projektu.  

3.1.A. W ramach Projektu pt. „Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowanym  

(IP) rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego – badania modelowe”  realizowanego na  
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podstawie umowy nr PBS3/B9/45/2015 z dnia 28.07.2015 r. o wykonanie i finansowanie w ramach 

Programu Badań Stosowanych przedmiot zamówienia podzielony został na dwie Części, tj.: 

 

3.1.A.1. Część nr 1 obejmuje dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego określoną w Załączniku nr 1A.1.  

do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty; 

3.1.A.2. Część nr 2 obejmuje dostawę materiałów drukujących (filament) i eksploatacyjnych do drukarki 

Ultimaker 3 określoną w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty.  

3.1.B. W ramach Projektu nr DOB-BIO6/16/44/2014 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub 

prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa "Opracowanie na potrzeby wymiaru 

sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania"  

przedmiot zamówienia podzielony został na trzy Części, tj.: 

3.1.B.1. Część nr 3 obejmuje dostawę odczynników chemicznych określoną w Załączniku nr 1B.1. do SIWZ – 

Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty; 

3.1.B.2. Część nr 4 obejmuje dostawę szkła laboratoryjnego określoną w Załączniku nr 1B.2. do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty; 

3.1.B.3. Część nr 5 obejmuje dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych określoną w Załączniku  

nr 1B.3. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.    

Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte 

zostały w treści Załączników do SIWZ wskazanych powyżej oraz w treści Załącznika nr 1A do SIWZ – 

Formularz Ofertowy dotyczący Części od nr 1 do 2, w treści Załącznika nr 1B do SIWZ  – Formularz 

Ofertowy dotyczący Części od nr 3 do 5, a także w treści wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

Kody CPV:  

 33696300-8, 33696500-0, 33793000-5, 38000000-5, 38437000-7, 30125100-2.” 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących i eksploatacyjnych  

do drukarki 3D, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych  

oraz jednorazowych materiałów zużywalnych 

 

objęta dwoma projektami, a mianowicie: 

 

 Projektem pt. „Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowanym (IP) 

rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego – badania modelowe” realizowanym  

na podstawie umowy nr PBS3/B9/45/2015 z dnia 28.07.2015 r. o wykonanie i finansowanie w ramach 

Programu Badań Stosowanych 
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oraz 

 

 Projektem nr DOB-BIO6/16/44/2014 finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBiR) w ramach konkursu nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych  

lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa "Opracowanie na potrzeby 

wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów  

do ich wykrywania". 

Przedmiot zamówienia podzielony został ogółem na sześć Części, określonych szczegółowo w Załącznikach 

od nr 1A.1. do nr 1A.2. do SIWZ – obejmujących dwie części odpowiednio od nr 1 do 2 oraz w Załącznikach 

od nr 1B.1. do nr 1B.4. do SIWZ – obejmujących kolejne cztery części odpowiednio od nr 3 do 6, pn. Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Wyżej wskazany podział danych części w poszczególnych Załącznikach od nr 1A.1 do nr 1A.2.   

i od nr 1B.1. do nr 1B.4. jest istotny dla Zamawiającego z uwagi na przyporządkowanie określonych części 

do Zadań z danego Projektu.  

3.1.A. W ramach Projektu pt. „Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowanym  

(IP) rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego – badania modelowe”  realizowanego na 

podstawie umowy nr PBS3/B9/45/2015 z dnia 28.07.2015 r. o wykonanie i finansowanie w ramach 

Programu Badań Stosowanych przedmiot zamówienia podzielony został na dwie Części, tj.: 

 

3.1.A.1. Część nr 1 obejmuje dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego określoną w Załączniku nr 1A.1.  

do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty; 

3.1.A.2. Część nr 2 obejmuje dostawę materiałów drukujących (filament) i eksploatacyjnych do drukarki 

Ultimaker 3 określoną w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty.  

3.1.B. W ramach Projektu nr DOB-BIO6/16/44/2014 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju (NCBiR) w ramach konkursu nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub 

prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa "Opracowanie na potrzeby wymiaru 

sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania"  

przedmiot zamówienia podzielony został na cztery Części, tj.: 

3.1.B.1. Część nr 3 obejmuje dostawę odczynników chemicznych określoną w Załączniku nr 1B.1. do SIWZ – 

Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty; 

3.1.B.2. Część nr 4 obejmuje dostawę szkła laboratoryjnego określoną w Załączniku nr 1B.2. do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty; 

3.1.B.3. Część nr 5 obejmuje dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych określoną w Załączniku  

nr 1B.3. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty; 

3.1.B.4. Część nr 6 obejmuje dostawę jednorazowych materiałów zużywalnych określoną w Załączniku  

nr 1B.4. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.    

Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte 

zostały w treści Załączników do SIWZ wskazanych powyżej oraz w treści Załącznika nr 1A do SIWZ –  
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Formularz Ofertowy dotyczący Części od nr 1 do 2, w treści Załącznika nr 1B do SIWZ  – Formularz 

Ofertowy dotyczący Części od nr 3 do 6, a także w treści wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.  

 

Kody CPV:  

 33696300-8, 33696500-0, 33793000-5, 38000000-5, 38437000-7, 30125100-2.” 

 

2. Modyfikacji ulega treść podrozdziału 6.C. SIWZ, a mianowicie: 

 

Dodaje się zapis: 

Załącznik nr 1B.4. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty – Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.4. 

3. Modyfikacji ulega treść pkt. 10.1.4. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 10.1.4. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu:          

 

„Wszystkie składniki cenowe oraz rubryki wskazane w Załączniku nr 1A i/lub Załączniku 1B - Formularz 

Ofertowy oraz w Załączniku nr 1A.1. i/lub 1A.2. i/lub 1B.1. i/lub 1B.2. i/lub 1B.3. – Opis przedmiotu 

zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty muszą być wpisane w wyznaczonych miejscach 

odpowiednio liczbą i słownie w szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić dokładnie 

oferowany produkt poprzez wypełnienie rubryki/kolumny 3 pn. „Producent i nr katalogowy lub 

oznaczenie oferowanego produktu” Tabeli w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2. i/lub 1B.1. i/lub 1B.2. 

i/lub 1B.3., a także wskazać w pkt. A dotyczących każdej z Części przedmiotu zamówienia, na którą 

jest składana oferta Wykonawcy Załącznika nr 1A i/lub 1B– Formularz Ofertowy terminu wykonania 

zamówienia (nie mniej niż 15 dni nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy nie później jednak niż 

do dnia 15 grudnia 2017 r.). 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w rubryce „Producent i nr katalogowy lub oznaczenie 

oferowanego produktu” wyłącznie producenta lub nr katalogowego (oznaczenia oferowanego 

produktu) pod warunkiem, że z informacji wskazanych przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł 

jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt.”  

 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Wszystkie składniki cenowe oraz rubryki wskazane w Załączniku nr 1A i/lub Załączniku 1B - Formularz 

Ofertowy oraz w Załączniku nr 1A.1. i/lub 1A.2. i/lub 1B.1. i/lub 1B.2. i/lub 1B.3. i/lub 1B.4. – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty muszą być wpisane w wyznaczonych 

miejscach odpowiednio liczbą i słownie w szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić dokładnie 

oferowany produkt poprzez wypełnienie rubryki/kolumny 3 pn. „Producent i nr katalogowy lub 

oznaczenie oferowanego produktu” Tabeli w Załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2. i/lub 1B.1. i/lub 1B.2. 

i/lub 1B.3. i/lub 1B.4., a także wskazać w pkt. A dotyczących każdej z Części przedmiotu zamówienia, 

na którą jest składana oferta Wykonawcy Załącznika nr 1A i/lub 1B– Formularz Ofertowy terminu 

wykonania zamówienia (nie mniej niż 15 dni nie dłużej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy nie 

później jednak niż do dnia 15 grudnia 2017 r.). 
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UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w rubryce „Producent i nr katalogowy lub oznaczenie 

oferowanego produktu” wyłącznie producenta lub nr katalogowego (oznaczenia oferowanego 

produktu) pod warunkiem, że z informacji wskazanych przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł 

jednoznacznie zidentyfikować oferowany produkt.”  

4. Modyfikacji ulega treść pkt. 10.1.11. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 10.1.11. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Oferta powinna składać się w szczególności z: 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ - Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 i/lub Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik  

nr 1A 

i/lub 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1B do SIWZ - Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 i/lub Część nr 4 i/lub Część nr 5 wypełnia i załącza  

do oferty Załącznik nr 1B; 

- Załącznika nr 1A.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.1. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.2. 

i/lub 

- Załącznika nr 1B.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.1. 

i/lub 

- Załącznika nr 1B.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.2. 

i/lub 

- Załącznika nr 1B.3. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.3.; 

- oświadczenia sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 

- pełnomocnictwa, o którym mowa w podrozdziale 6.B SIWZ (jeżeli dotyczy). 
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UWAGA: 

Z uwagi na podział przedmiotu zamówienia w zależności od Projektu, którego dotyczy, o czym mowa 

w pkt. 3.1. SIWZ Zamawiający zaleca złożenie oferty w osobnych opakowaniach w zależności  

od Projektu, którego oferta dotyczy (osobno na Część od nr 1 do nr 2 oraz osobno na Część od nr 3  

do nr 5 z uwzględnieniem zapisu pkt. 18.1. SIWZ ). 

Konsekwencją powyższego powinno być złożenie podwójnego kompletu dokumentów i oświadczeń 

wymaganych przez Zamawiającego w treści SIWZ.” 

 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Oferta powinna składać się w szczególności z: 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ - Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 i/lub Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik  

nr 1A 

i/lub 

- Formularza Ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1B do SIWZ - Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 i/lub Część nr 4 i/lub Część nr 5 i/lub Część nr 6 wypełnia  

i załącza do oferty Załącznik nr 1B; 

- Załącznika nr 1A.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 1 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.1. 

i/lub 

- Załącznika nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 2 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1A.2. 

i/lub 

- Załącznika nr 1B.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 3 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.1. 

i/lub 

- Załącznika nr 1B.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 4 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.2. 

i/lub 

- Załącznika nr 1B.3. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 5 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.3.; 

 

 



 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

Łódź 93-465,  

ul. Dubois 114/116 

NIP 7251870050  REGON 473214329 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  

XX Wydział KRS 0000187053  Kapitał zakładowy 43 149 000 zł 

tel. (+48) 42 280 76 .76 

fax (+48) 42 684 50 00 

biuro@bionanopark..pl 

www.bionanopark.pl Strona 8/12 

 

i/lub 

- Załącznika nr 1B.4. – Opis przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty Jeżeli 

Wykonawca składa ofertę na Część nr 6 wypełnia i załącza do oferty Załącznik nr 1B.4.; 

- oświadczenia sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 

- pełnomocnictwa, o którym mowa w podrozdziale 6.B SIWZ (jeżeli dotyczy). 

 

UWAGA: 

Z uwagi na podział przedmiotu zamówienia w zależności od Projektu, którego dotyczy, o czym mowa 

w pkt. 3.1. SIWZ Zamawiający zaleca złożenie oferty w osobnych opakowaniach w zależności  

od Projektu, którego oferta dotyczy (osobno na Część od nr 1 do nr 2 oraz osobno na Część od nr 3  

do nr 6 z uwzględnieniem zapisu pkt. 18.1. SIWZ ). 

Konsekwencją powyższego powinno być złożenie podwójnego kompletu dokumentów i oświadczeń 

wymaganych przez Zamawiającego w treści SIWZ.” 

 

5. Modyfikacji ulega treść pkt. 10.2. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 10.2. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„ Sposób opakowania i oznakowania oferty. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz 

opisane i zaadresowane na Zamawiającego, a mianowicie:  

 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących i eksploatacyjnych do drukarki 3D, szkła 

laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz jednorazowych materiałów zużywalnych 

 

Nr sprawy: BNP/ZP-8/2017 

Nie otwierać przed dniem 07 listopada 2017 r. do godz. 930 

 

Dotyczy Części nr 1 i/lub Części nr 2  
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i/lub 

 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących i eksploatacyjnych do drukarki 3D, szkła 

laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz jednorazowych materiałów zużywalnych. 

 

Nr sprawy: BNP/ZP-8/2017 

Nie otwierać przed dniem 07 listopada 2017 r. do godz. 930 

 

Dotyczy Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5   

 

ZMIANĘ lub WYCOFANIE oferty należy przygotować w sposób powyżej opisany przy złożeniu oferty,  

przy czym na kopercie zewnętrznej należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE oferty.” 

 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„ Sposób opakowania i oznakowania oferty. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz 

opisane i zaadresowane na Zamawiającego, a mianowicie:  

 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących i eksploatacyjnych do drukarki 3D, szkła 

laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz jednorazowych materiałów zużywalnych 

 

Nr sprawy: BNP/ZP-8/2017 

Nie otwierać przed dniem 07 listopada 2017 r. do godz. 930 

 

Dotyczy Części nr 1 i/lub Części nr 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

Łódź 93-465,  

ul. Dubois 114/116 

NIP 7251870050  REGON 473214329 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  

XX Wydział KRS 0000187053  Kapitał zakładowy 43 149 000 zł 

tel. (+48) 42 280 76 .76 

fax (+48) 42 684 50 00 

biuro@bionanopark..pl 

www.bionanopark.pl Strona 10/12 

 

i/lub 

 

 

„Bionanopark” sp. z o.o. 

ul. Dubois 114/116 

93-465 Łódź 

Oferta do postępowania pn.  

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących i eksploatacyjnych do drukarki 3D, szkła 

laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz jednorazowych materiałów zużywalnych. 

 

Nr sprawy: BNP/ZP-8/2017 

Nie otwierać przed dniem 07 listopada 2017 r. do godz. 930 

 

Dotyczy Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5 i/lub Części nr 6  

 

ZMIANĘ lub WYCOFANIE oferty należy przygotować w sposób powyżej opisany przy złożeniu oferty,  

przy czym na kopercie zewnętrznej należy wpisać ZMIANA lub WYCOFANIE oferty.” 

 

6. Modyfikacji ulega treść pkt. 12.1. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 12.1. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ cena ofertowa brutto w pkt. 1.1. 

i/lub 1.2. oraz w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1B do SIWZ cena ofertowa brutto w pkt. 

1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. w zależności, na którą Część składana jest oferta musi być wyrażona w PLN  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie. Cena musi uwzględniać całą wartość  

 

przedmiotu zamówienia, wraz ze wszystkimi podatkami i opłatami, uwzględniać wszystkie wymagania 

zawarte w SIWZ oraz obejmować koszt, m.in. transportu asortymentu, a także wszystkie koszty z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, bez których 

nie jest możliwe wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione w projekcie umowy.   

 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Podana w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ cena ofertowa brutto w pkt. 1.1. 

i/lub 1.2. oraz w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1B do SIWZ cena ofertowa brutto w pkt. 

1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. w zależności, na którą Część składana jest oferta musi być wyrażona w 

PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie. Cena musi uwzględniać całą wartość 

przedmiotu zamówienia, wraz  ze  wszystkimi  podatkami i opłatami, uwzględniać wszystkie wymagania 

zawarte w SIWZ oraz obejmować koszt, m.in. transportu asortymentu, a także wszystkie koszty z tytułu 

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, bez których 

nie jest możliwe wykonanie zamówienia, jak również wszystkie koszty wymienione w projekcie umowy.   

 

7. Modyfikacji ulega treść pkt. 12.2. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 12.2. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 
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„Cena ofertowa brutto wskazana w pkt. 1.1. i/lub 1.2. Załącznika nr 1A do SIWZ Formularz Ofertowy 

dotycząca Części nr 1 i/lub Części nr 2 wynika odpowiednio z wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 1A.1., wiersza 5 

kol 9 Załącznika nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia  – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz 

cena ofertowa brutto wskazana w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. Załącznika nr 1B do SIWZ Formularz 

Ofertowy dotycząca Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5 wynika odpowiednio wiersza 6 kol 9 

Załącznika nr 1B.1., wiersza 17 kol 9 Załącznika nr 1B.2., wiersza 14 kol 9 Załącznika nr 1B.3. – Opis 

przedmiotu zamówienia  – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.” 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Cena ofertowa brutto wskazana w pkt. 1.1. i/lub 1.2. Załącznika nr 1A do SIWZ Formularz Ofertowy 

dotycząca Części nr 1 i/lub Części nr 2 wynika odpowiednio z wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 1A.1., wiersza 5 

kol 9 Załącznika nr 1A.2. – Opis przedmiotu zamówienia  – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz 

cena ofertowa brutto wskazana w pkt. 1.1. i/lub 1.2. i/lub 1.3. i/lub 1.4. Załącznika nr 1B do SIWZ 

Formularz Ofertowy dotycząca Części nr 3 i/lub Części nr 4 i/lub Części nr 5 i/lub Części nr 6 wynika 

odpowiednio wiersza 6 kol 9 Załącznika nr 1B.1., wiersza 17 kol 9 Załącznika nr 1B.2., wiersza 10 kol 9 

Załącznika nr 1B.3., wiersza 5 kol 9 Załącznika nr 1B.4. – Opis przedmiotu zamówienia  – Arkusz 

kalkulacyjny określający cenę oferty.” 

8. Modyfikacji ulega treść pkt. 18.1. SIWZ, a mianowicie: 

 

Zapis pkt. 18.1. SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową  uznaje się ofertę obejmującą 

zakresem daną Część zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

określonym w pkt. 3.1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1. i 1A.2. i 1B.1. i 1B.2. i 1B.3. do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp, tzn. maksymalnej 

liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.  

 

Tym samym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części niniejszego 

zamówienia (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć Części)” 

 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową  uznaje się ofertę obejmującą 

zakresem daną Część zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 

określonym w pkt. 3.1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1. i 1A.2. i 1B.1. i 1B.2. i 1B.3. i 1B.4. do SIWZ – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.  

Zamawiający nie wprowadza ograniczenia o jakim stanowi art. 36aa ust. 3 ustawy Pzp, tzn. maksymalnej 

liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.  

 

Tym samym Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części niniejszego 

zamówienia (Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć lub sześć Części)” 
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9. Modyfikacji ulega treść § 2 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór umowy, a mianowicie: 

 

Zapis § 2 Załącznika nr 4 do SIWZ o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Przedmiotem umowy jest „Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących  

i eksploatacyjnych do drukarki 3D, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz 

jednorazowych materiałów zużywalnych” wymienionych w ofercie Wykonawcy, w Załączniku nr 2 – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, który stanowi integralną część 

umowy, odpowiednio do jednej z pięciu części.” 

 

zostaje zastąpiony zapisem: 

 

„Przedmiotem umowy jest „Dostawa sprzętu laboratoryjnego, materiałów drukujących  

i eksploatacyjnych do drukarki 3D, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz 

jednorazowych materiałów zużywalnych” wymienionych w ofercie Wykonawcy, w Załączniku nr 2 – Opis 

przedmiotu zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty, który stanowi integralną część 

umowy, odpowiednio do jednej z sześciu części.” 

 

W związku z utworzeniem przez Zamawiającego nowej Części nr 6 poprzez wydzielenie z Części nr 5 

czterech pozycji Zamawiający zmodyfikował treść Załączników nr 1B i 1B.3. do SIWZ oraz opracował 

nowy Załącznik nr 1B.4. do SIWZ. 

 

Zmodyfikowana treść Załączników nr 1B i 1B.3. do SIWZ oraz treść Załącznika nr 1B.4. do SIWZ jest 

opublikowana i dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.bionanopark.pl w BIP, w zakładce 

Przetargi w folderze dotyczącym niniejszego postępowania od dnia 03 listopada br. 

 

Zmiany i modyfikacje treści SIWZ dokonane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy zobowiązani  

są do uwzględnienia ww. modyfikacji i odpowiedzi Zamawiającego w przygotowanej ofercie. 

 

Stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych.   

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podany w SIWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega 

zmianie.  

http://www.bionanopark.pl/

