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OGŁOSZENIE
Dotyczy: zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą: „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych,
szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych”
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie informuje, iż
w dniu 28.06.2016r powziął informacje o błędach występujących w opisie przedmiotu
zamówienia w postępowaniu wskazanym w tytule niniejszego pisma w części nr 2.
W związku z powyższym, aby umożliwić Wykonawcom złożenie prawidłowych ofert
Zamawiający na podstawie pkt. 7.2. rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(dalej SIWZ) dokonuje następujących modyfikacji we wspomnianej SIWZ:
- część opisu przedmiotu zamówienia z pozycji nr 3, nr 4 i nr 6 (część nr 2) w formularzu nr 1
(oferta warunków wykonania zamówienia - załącznik do SIWZ) określonych poprzez zapis: „(op.
1 l)” zostaje zastąpiona następującą treścią: „(op. 1 kg)*”.
- na końcu formularza nr 1 dla części nr 2 (oferta warunków wykonania zamówienia - załącznik
do SIWZ) na dolnej części ostatniej strony dodaje się następujący zapis:

„UWAGA * Ze

względu na oczywistość omyłki w jednostkach miary w pozycjach nr 3, nr 4 i nr 6 części
nr 2, niezależnie od określonej przez Wykonawcę w ofercie jednostki miary opakowania,
Zamawiający przyjmie, iż produkt oferowany we wspomnianych pozycjach jest
konfekcjonowany w opakowaniach o pojemności 1kg”
Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i
postanowienia SIWZ pozostały bez zmian.
Prosimy o uwzględnienie wszelkich naniesionych przez Zamawiającego zmian w
sporządzanych przez Państwa ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest
zmodyfikowany formularz nr 1 dla części nr 2 (załącznik do SIWZ) zawierający wszystkie zmiany
wprowadzone przez Zamawiającego.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88
13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.
Z poważaniem

