
 
 

 

 
 

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2022 r. 

Znak sprawy: DA.22.34.2022.ZA 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym  
bez negocjacji na dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego (6 części) 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem wprowadza zmiany 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w zakresie części I, II i IV Rozdziału II SWZ Opis 
przedmiotu zamówienia i analogiczne zmiany w formularzu oferty udostępnionym w wersji edytowalnej: 

Część I   

lp.  
  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części 

BYŁO JEST 
1.  kwas solny kwas solny cz.d.a. 

2. perhydrol Perhydrol cz.d.a. 

3. kwas mrówkowy kwas mrówkowy cz.d.a. 

4. wodorotlenek sodu wodorotlenek sodu cz.d.a. 

5.  fenol  fenol cz.d.a. 

6. lizyna  lizyna min. 95% 

7. tryptofan  tryptofan min. 95% 

8. treonina treonina min. 95% 

9. metionina metionina min. 95% 

10. metanol lcms metanol do lcms 

11. woda lcms  woda do lcms  

12. acetonitril lcms  acetonitril do lcms  

13. mrowczan amonu lcms mrowczan amonu do lcms 

14. kwas mrowkowy lcms kwas mrowkowy do lcms 

15. Kwas nadchlorowy, Kwas nadchlorowy cz.d.a. 

16. kwas azotowy  kwas azotowy do analiz śladowych 

17. chlorek lantanu-odczynnik chlorek lantanu min 99% 

18. boraks Boraks cz.d.a. 

19. chlorek dansylu  chlorek dansylu cz.d.a. 

20. sulfon metioniny sulfon metioniny min. 95% 



 
 

 

 
 

lp.  
  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części 

BYŁO JEST 
21. kwas cysteinowy kwas cysteinowy min. 95% 

 

Część II  

lp.  
  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części 

BYŁO  JEST 

1.  Zakrętki z septą silikon/PTFE 
Zakrętki z septą silikon/PTFE do fiolek 
chromatograficznych 11,6 mm 

2. przedkolumna chromatograficzna 
przedkolumna chromatograficzna do kolumn z fazą C18  
i średnicy 2,1 mm 

3. 
0,9ml Total Microliter Short Thread Vial ND9, 
32 x 11.6mm, clear glass, 1st hydrolytic class, 
with <1µL residual volume 

0,9ml Total Microliter Short Thread Vial ND9, 32 x 
11.6mm, clear glass, 1st hydrolytic class, with <1µL 
residual volume 

4. Strzykawki 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K Strzykawki 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K 

5.  Strzykawka 1002 TLL 2.5ML SYR Strzykawka 1002 TLL 2.5ML SYR 

6. filtry strzykawkowe 13mm 0.22  filtry strzykawkowe 13mm 0.22um  

7. kolumna chromatograficzna 
kolumna chromatograficzna z fazą C18 powierzchniowo 
porowatą o wymiarach 2,1mm x 100 mm i ziarnie nie 
większym niż 1,8um 

 

Część VI 

lp.  
  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis pozycji wchodzących w skład części 

BYŁO  JEST 
1.  kolby pomiarowe, 25 ml kolby pomiarowe, 25 ml klasy A 

2. pipety jednomiarowe 1ml pipety jednomiarowe 1ml, klasy A 

3. pipety jednomiarowe 2ml pipety jednomiarowe 2ml, klasy A 

4. pipety jednomiarowe 5ml pipety jednomiarowe 5ml, klasy A 

 

Rozdział IV SWZ po zmianach w formacie edytowalnym stanowi załączniki do niniejszego pisma. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.          
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