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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263906-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Pipety i akcesoria laboratoryjne
2021/S 100-263906

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 077-196479)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Barczyk
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Tel.:  +48 713752088
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania do realizacji projektu wybranego w ramach 
POLNOR 2019 call, finansowanego w obszarze programowym „Badania”
Numer referencyjny: BZP.272.3.2021.AB

II.1.2) Główny kod CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania do 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 
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Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego:
— zadanie 1: Końcówki do pipet,
— zadanie 2: Materiały do biologii molekularnej i komórkowej,
— zadanie 3: Pipety serologiczne,
— zadanie 4: Materiały laboratoryjne ogólnego stosowania – naczynia reakcyjne.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia/Kalkulacja cenowa odpowiednio dla zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.
3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy wraz z 
załącznikami, stanowiącym załączniki nr 4a, 4b, 4c i 4d do SWZ odpowiednio dla zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 077-196479

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1) Oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ dla zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4;
2. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zał. nr 2 do SWZ;
3. Opis przedmiotu zamówienia / Kalkulacja cenowa – załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia / Kalkulacja cenowa dla zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4;
4. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
5. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 uPzp – jeżeli dotyczy;
6. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 uPzp – jeżeli dotyczy;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji 
III 1.1 pkt 6 I 7 składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia;
3) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
uPzp przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w sekcji III pkt 6 ppkt 1, 3–6 i 7, 
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dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania;
4) opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdz. XIII SWZ;
5) zamawiający, zgodnie z art. 139 ust 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny;
6) zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 uPzp;
7) zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 uPzp;
8) zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium;
9) zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10) zamawiający nie przewiduje z opcji;
11) klauzula informacyjna z art.13 RODO znajduje się w SWZ rozdz. XXXVII;
12) zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, 
nie stosuje aukcji elektr.;
13) zamawiający wymaga aby wykonawca wskazał w ofercie, że oferowane przez niego materiały laboratoryjne 
i stosowane materiały są równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego zgodnie z rozdz. V SWZ;
14) wartość szacunk. poszczególnych części zam.:
— zad. 1: 38 624,00 PLN,
— zad. 2: 154 531,28 PLN,
— zad. 3: 8 640,00 PLN,
— zad.4: 38 388,62 PLN.
15) sposób komunikacji określono w rozdz. X SWZ;
16) sposób składania ofert określono w rozdz. XIV SWZ;
17) forma dokumentów i oświadczeń określona została w rozdz. XIII SWZ.
Powinno być:
1) Oferta musi zawierać:
1. formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ dla zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4;
2. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – zał. nr 2 do SWZ;
3. opis przedmiotu zamówienia / kalkulacja cenowa – załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia / Kalkulacja cenowa dla zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4;
4. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 uPzp – jeżeli dotyczy;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji 
III 1.1 pkt 6 I 7 składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia;
3) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 
uPzp przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w sekcji III pkt 6 ppkt 1, 3–6 i 7, 
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dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania;
4) opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdz. XIII SWZ;
5) zamawiający, zgodnie z art. 139 ust 1 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny;
6) zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 8 uPzp;
7) zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 uPzp;
8) zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium;
9) zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10) zamawiający nie przewiduje z opcji;
11) klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w SWZ rozdz. XXXVII;
12) zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, 
nie stosuje aukcji elektr.;
13) zamawiający wymaga aby wykonawca wskazał w ofercie, że oferowane przez niego materiały laboratoryjne 
i stosowane materiały są równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego zgodnie z rozdz. V SWZ;
14) wartość szacunk. poszczególnych części zam.:
— zad. 1: 38 624,00 PLN,
— zad. 2: 154 531,28 PLN,
— zad. 3: 8 640,00 PLN,
— zad. 4: 38 388,62 PLN;
15) sposób komunikacji określono w rozdz. X SWZ;
16) sposób składania ofert określono w rozdz. XIV SWZ;
17) forma dokumentów i oświadczeń określona została w rozdz. XIII SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 28/05/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 25/08/2021
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/05/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/06/2021
Czas lokalny: 11:00
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VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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