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Wykonawcy (informacja przesłana faksem i/lub drogą 
elektroniczną wg rozdzielnika oraz zamieszczona na 
stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego dyfraktometru 
rentgenowskiego (XRD) wraz z przeszkoleniem pracowników. 

 
INFORMACJA NR 1.  

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytanie nr 1: Czy nazwa PONCKS użyta przez Zamawiającego, dotyczy konkretnego produktu 
handlowego, stosowanego w opisie oprogramowania oferowanego przez jednego Dostawcę czy też 
można traktować ją jedynie jako skrót opisujący nazwę metody analitycznej, tj. Partially Or Not 
Known Crystal Structure (PONCKS)? 
Odpowiedź nr 1: Nazwa PONCKS użyta przez Zamawiającego nie dotyczy konkretnego produktu 
handlowego. Należy ją traktować jako skrót opisujący nazwę metody analitycznej, tj. Partially Or 
Not Known Crystal Structure. 
Ponadto Zamawiający informuje, że w punkcie 1.15 OPZ oraz w Rozdziale XIII SIWZ, punkt 2.2.3, 
poz. 3 tabeli i w Formularzu oferty punkt I poz. 3 tabeli, wystąpił błąd pisarski dotyczący skrótu 
nazwy ww. metody analitycznej: 
jest: PONCKS 
zmienia się na: PONKCS 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuszcza dostawę dyfraktometru rentgenowskiego wraz z 
oprogramowaniem równoważnym do PONCKS, umożliwiającym analizę ilościową faz z częściowo lub 
całkowicie nieznaną strukturą? 
Odpowiedź nr 2: Zgodnie z Odpowiedzią nr 1, nazwa PONKCS użyta przez Zamawiającego nie 
dotyczy konkretnego produktu handlowego tylko oznacza skrót nazwy metody analitycznej. 

Zamawiający zmienia treść SIWZ w Rozdziale XIII SIWZ, punkt 2.2.3, poz. 3 tabeli i w Formularzu 
oferty punkt I poz. 3 tabeli oraz w punkcie 1.15 OPZ: 
było: Oprogramowanie umożliwiające analizę ilościową faz z częściowo lub całkowicie nieznaną 
strukturą (PONKCS) 
zmienia się na: Oprogramowanie umożliwiające analizę ilościową faz z częściowo lub całkowicie 
nieznaną strukturą (PONKCS tj. wykorzystujące metodę analityczną „Partially Or Not Known Crystal 
Structure) 

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający dopuszcza każdy „Program do analizy fazowej ilościowej” 
jednak dodatkowe punkty (5pkt) zostaną przyznane za „Oprogramowanie umożliwiające analizę 
ilościową faz z częściowo lub całkowicie nieznaną strukturą (PONKCS tj. wykorzystujące metodę 
analityczną „Partially Or Not Known Crystal Structure”)”. 

Zamawiający przekazuje w załączeniu 
zmieniony Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ) 

z uwzględnieniem ww. zmian. 
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 
- składanie ofert: do dnia 9.07.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 9.07.2018 r. do godz. 10:30, 
- minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: do dnia 6.09.2018 r. 

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający przekazuje ogłoszenie o sprostowaniu 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
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