
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Dotyczy postępowania WB.2410.1.2017.RM 

 
Wrocław, dn. 01 lutego 2017 r. 

 

 

ZMIANA NR 1 TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Dla pakietów zadań pn.: „Produkty 

laboratoryjne z tworzyw sztucznych, produkty chemiczne wysokowartościowe i różne, 

peptony i substancje białkowe, enzymy, immunoglobuliny, odczynniki do elektroforezy oraz 

kultury mikrobiologiczne do realizacji projektu: „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu 

białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 ze zmianami), Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia o 

dokonaniu modyfikacji treści SIWZ w zakresie poprawy treści-poprawy adresu e-mail. 

W Siwz jest: 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Pkt 3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w art. VII  SiWZ( również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy PZP)  należy kierować: 

a. drogą elektroniczną na adres:  renata.michałowska@uwr.edu.pl . 

 

8. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00 dnia, w którym upływa połowa 

terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o 

którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznawania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 



 

 

której udostępniono SIWZ 

a. W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści, kopię wniosku należy 

również przesłać na adres e-mail renata.michałowska@uwr.edu.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej 

edycję treści tego dokumentu. 

10.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- od strony formalnej – pani Renata Michałowska, Fax 71 375 7661 renata.michałowska@uwr.edu.pl,  w 

godz.7.30 do 15.00, od poniedziałku do piątku, 

 
 
W Siwz Powinno Być: 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w 

formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w art. VII  SiWZ( również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art.26 

ust.3 ustawy PZP)  należy kierować: 

b. drogą elektroniczną na adres:  renata.michalowska@uwr.edu.pl . 

8.  Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00 dnia, w którym upływa połowa terminu 

składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznawania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ 

a. W przypadku zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie treści, kopię wniosku należy 

również przesłać na adres e-mail renata.michalowska@uwr.edu.pl w wersji elektronicznej umożliwiającej 

edycję treści tego dokumentu. 

10.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- od strony formalnej – pani Renata Michałowska, Fax 71 375 7661 renata.michalowska@uwr.edu.pl,  w 

godz.7.30 do 15.00, od poniedziałku do piątku, 

 

 
Pozostałe zapisy w treści SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
Dr hab. Daniel Krowarsch 
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