
         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/01/2021 

Warszawa, dnia 10.06.2021 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/01/2021 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

 

Dotyczy: Najem aparatury laboratoryjnej 

 

 

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym 

zakresie: 

1. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części I wykreśla pkt 11 o treści: „Wykonawca, przez 

cały okres umowy zobowiązany jest do regularnego serwisowania przedmiotu najmu zapewniającego jego 

bezproblemowe działanie oraz do niezwłocznego usuwania bieżących awarii”.  

2. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części I wykreśla pkt 12 o treści: „Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w pełnej sprawności przez minimum 90% czasu 

trwania umowy”. 

3. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części II wykreśla pkt 11 o treści: „Wykonawca, przez 

cały okres umowy zobowiązany jest do regularnego serwisowania przedmiotu najmu zapewniającego jego 

bezproblemowe działanie oraz do niezwłocznego usuwania bieżących awarii”.  

4. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części II wykreśla pkt 12 o treści: „Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w pełnej sprawności przez minimum 90% czasu 

trwania umowy”. 

5. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części I z uwagi na wykreślenie punktu 11 i 12, 

dokonuje zmian w numeracji punktów z zachowaniem konsekwencji kolejności począwszy od pkt 13. 

6. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (OPZ) dla części II, z uwagi na wykreślenie punktu 11 i 12, 

dokonuje zmian w numeracji punktów z zachowaniem konsekwencji kolejności począwszy od pkt 13. 

7. Zamawiający z uwagi na omyłkę pisarską w rozdziale III SWZ ust. 1 pkt 1.2 słowo „cytrometru” zastępuje 

słowem „cytometru” oraz w rozdziale III SWZ ust. 10 pkt 10.2 słowo „cytrometru” zastępuje słowem 

„cytometru”. 

8. Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 23.06.2021 r. do 

godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia 23.06.2021 r. do godz. 10:30. 

9. W konsekwencji powyższych zmian Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert tj.: do dnia 20.09.2021 r. 

10. Zamawiający w Załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy) wykreśla z § 6 ust. 3 lit. a o treści: „Wykonawca nie 

spełnia warunków umowy w zakresie utrzymania aparatury w pełnej sprawności zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia, co uniemożliwia realizację zaplanowanych prac badawczych przez 

Zamawiającego”. 
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11. Zamawiający w Załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy) z uwagi na wykreślenie z § 6 ust 3 lit. a, dokonuje 

zmian w kolejności punktacji z zachowaniem konsekwencji kolejności począwszy od lit. b. 

12. Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ. 

 

 

 

Dyrektor 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i 

Maszyn Molekularnych 

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska 

(dokument podpisano elektronicznie) 
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