
 

 
 
 

 

Warszawa, dn. 10 grudnia 2021 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „dostawę aparatury laboratoryjnej, 

kolumn chromatograficznych, odczynników, materiałów pomocniczych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, pipet i akcesoriów laboratoryjnych w 

podziale na 42 części” (znak sprawy DA.22.30.2021.ZA/ZG) 

 

 

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 2021 r. poz. 1129 z późn. 

zm.), uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób: 

I. Załącznik nr 1 do Umowy DA.22.30.2021.ZA/ZG - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY w części nr 
3: 
 
BYŁO 

3 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Rękawice nitrylowe rozmiar S, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. 
Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają 
ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z 
europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne.  

do 6 dni 
kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

op.  8 

            

Rękawice nitrylowe rozmiar  M, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. 
Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają 
ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z 
europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne. 

op.  20 

            



 

 
 
 

Rękawice nitrylowe rozmiar L, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. 
Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają 
ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z 
europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne. 

op.  5 

            

                RAZEM 0,00 0,00 zł   

3 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 
0.45 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 

7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. 

do 6 dni 
kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

op. 4 

            
Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 25 mm, średnica porów 
0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 

7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. 
op. 4 

            

Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 
0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 
7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. 

op. 4   

           
RAZEM   0,00 zł    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
JEST 

3 
Akcesoria 

chromatograficzne 

Rękawice nitrylowe rozmiar S, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. 
Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają 
ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z 
europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne.  

do 6 dni 
kalendarzowych 
od dnia zawarcia 

umowy 

op.  8 

            

Rękawice nitrylowe rozmiar  M, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. 
Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają 
ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z 
europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne. 

op.  20 

            

Rękawice nitrylowe rozmiar L, bezpudrowe, niejałowe diagn.-zabieg. op.=100szt. 
Powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, ułatwiającą zakładanie. Zapewniają 
ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi i cytostatykami, zgodne z 
europejskimi normami EN 455 lub EN 420 lub EN 374 lub normy równoważne. 

op.  5 

            

Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 
0.45 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 

7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. 
op. 4 

            
Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 25 mm, średnica porów 
0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 

7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. 
op. 4 

            

Filtry strzykawkowe, niesterylne, nylonowe, średnica filtra 13 mm, średnica porów 
0.20 mm, obudowa z PP, pojemność martwa: mniej niż 25 µL, ciśnienie max.: min. 
7 bar, temp. robocza: min. do 45 °C. Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer. 

op. 4   

           
RAZEM   0,00 zł    

 
 
 



 

 
 
 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Zamawiającego zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1 do Umowy- SPOZ 

wersja edytowalna z obowiązkiem stosowania. 

Jednocześnie informuję, iż w związku ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu poprzez 

dodanie do części nr 3 kodu CPV - 33.14.13.10-6 strzykawki. Ponadto Zamawiający informuje, że Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
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