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Znak sprawy: DA.22.16.2022.ZJ/ZMT/ZM 

Warszawa, dn. 06 maja 2022 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, 

pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  komputerów z 

oprogramowaniem w podziale na 20 części” (znak sprawy DA.22.16.2022. ZJ/ZMT/ZM). 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1. ROZDZIAŁ II. Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SWZ  pkt.1  

BYŁO: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów 
pomocniczych, pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  
komputerów z oprogramowaniem w podziale na 47 części. 

 

JEST: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów 
pomocniczych, pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  
komputerów z oprogramowaniem w podziale na 20 części. 

 

2. W załączniku nr 3 do SWZ 

BYŁO:  

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. 

„Dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, pożywek i testów 

mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  komputerów z oprogramowaniem w 

podziale na 47 części.” składam niniejsze oświadczenie: 

 

 

 



 

 

 

Realizacja operacji pt.: „Śruta rzepakowa w żywieniu trzody chlewnej”, który otrzymał finansowanie na podstawie Umowy nr 

00043.DDD.6509.00042.2019.12, projektu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

JEST:  

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pn. 

„Dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, pożywek i testów 

mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  komputerów z oprogramowaniem w 

podziale na 20 części” składam niniejsze oświadczenie: 

 

3. Załączniki 2-7 do SWZ – znak sprawy  

 

BYŁO: DA.22.16.2021.ZJ/ZMT/ZM 

 

JEST: DA.22.16.2022.ZJ/ZMT/ZM 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączników nr 2 -7 do SWZ – wersja edytowalna i zamieszcza w 

oddzielnym pliku załączniki nadając  następująca nazwę: 

1) Załączniki nr 2-7 do SWZ – wersja edytowalna po zmianach po zmianach  

 
 
Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być 
uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowania dokumentów do złożenia ofert w 
postępowaniu. 
 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez 

zmian. 

Ponadto informuję, iż nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zmówieniu. 
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