
 

 

Wrocław, 15 grudnia 2020r. 

Postępowanie nr: WB.2710.29.2020.RM 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW-ZMIANA SIWZ  

Dotyczy: Postępowania  nr WB.2710.29.2020.RM pn: Dostawa aparatury dla  Wydziału 

Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z 

podziałem na 4 zadania. 

Zadanie 1: Dostawa wirówek typu MiniSpin (10 szt) wraz z dodatkowym wyposażeniem. 

Zadanie 2: Dostawa spektrofotometrów (5 sztuk) dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zadanie 3: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Zadanie 4: Dostawa 2 aparatów do szybkiego transferu białek z żelu na membranę w technologii 

półsuchej, zakup na potrzeby realizacji projektu „Novel targeted therapy based on dual warhead 

conjugates against FGFR-dependent cancers” wybranego w ramach POLNOR 2019 call, 

finansowanego w obszarze programowym „Badania” w ramach  Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 

 

I. Zamawiający informuje, że w oparciu o art.38 ust.4 ustawy za dnia 29.01.2004r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zmianami), zwanej ustawą 

PZP Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym rozdziale : 

XIV.  Opis Kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Dotyczy: Zadania 1, pn: : Dostawa wirówek typu MiniSpin (10 szt) wraz z dodatkowym 

wyposażeniem.  

Oraz Zadania 4, pn: Dostawa 2 aparatów do szybkiego transferu białek z żelu na membranę w 

technologii półsuchej, zakup na potrzeby realizacji projektu „Novel targeted therapy based on dual 

warhead conjugates against FGFR-dependent cancers” wybranego w ramach POLNOR 2019 call, 

finansowanego w obszarze programowym „Badania” w ramach  Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

2. Zamawiający Kryterium oceny ofert CENA pozostawia bez zmian, natomiast zmienia Kryterium 

2:Termin gwarancji (G) – Waga 40% w sposób następujący: 

1. Okres gwarancji, określony w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), Wykonawca podaje w 

pełnych miesiącach.  



 

 

2. Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji wymagany przez 

Zamawiającego czyli 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy okres gwarancji 

albo nie wskaże żadnego okresu gwarancji w pozycji dotyczącej oferowanego okresu gwarancji w 

Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 jako nieodpowiadająca treści SIWZ.  

3. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca poda termin 

gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 36 

miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

4. W przypadku podania wartości pośrednich między granicznymi okresami, Zamawiający w celu 

oceny ofert podane wartości pośrednie będzie zaokrąglał w dół do niższego okresu. 

5. W kryterium Termin Gwarancji Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

6. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje: 

Oferowany termin gwarancji Liczba punktów 

12 miesięcy 0 pkt 

24 miesiące 20 pkt 

36 miesięcy 40 pkt 

 

II. W konsekwencji zmian dokonanych w SIWZ Zamawiający przedłuża terminy: 

- składania ofert: do dnia 18.12.2020r. godz.:12:00 

- Otwarcia ofert:  dnia 18.12.2020r. godz.: 13:00 

 

III. Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian. 

IV. Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

 

Dziekan Wydziału Biotechnologii  UWr  

Dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr 

 

   

 

  

 


