
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu laboratoryjnego, odczynników, materiałów laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego oraz wyrobów

biurowych w podziale na 9 części dla ZG.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego - Państwowy
Instytut Badawczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000053835

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rakowiecka, 36

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-532

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@ibprs.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibprs.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Badawczy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badawczo/naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142396/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-01 20:37

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00132246/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
a) do oferty wykonawca musi załączyć Formularz cenowy zamówienia dostarczanego przedmiotu zamówienia (w zależności
na część na którą składa ofertę) stanowiący załącznik nr 1 do Umowy wypełniony zgodnie z tabelą, która potwierdzać
będzie spełniania wszystkich wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – dokument nie
podlega uzupełnieniu, dotyczy części 1-5;
b) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca dostarczy sprzęt, który jest dopuszczony do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej i posiada deklaracje lub certyfikat zgodności CE lub inną etykietę potwierdzającą, że spełnia równoważne
wymagania do deklaracji lub certyfikatu zgodności CE, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
lub dokument potwierdzający że sprzęt posiada deklarację zgodności CE- dokument nie podlega uzupełnieniu , dotyczy
części nr 1, 2, 3, 4;
c) Certyfikat wystawiony przez niezależny od producenta podmiot do kontroli jakości poświadczający zgodność
zaoferowanych produktów z normami ISO/IEC 2471 (dla pozycji 6, 7, 8) i ISO/IEC 24711 (dla pozycji 9), dotyczy części 9 –
dostawa tuszy dla urządzenia Brother MFC-J2330DW (kolor czerwony, niebieski, żółty, czarny) w przypadku zaoferowania
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materiałów równoważnych.

Po zmianie: 
a) do oferty wykonawca musi załączyć Formularz cenowy zamówienia dostarczanego przedmiotu zamówienia (w zależności
na część na którą składa ofertę) stanowiący załącznik nr 1 do Umowy wypełniony zgodnie z tabelą, która potwierdzać
będzie spełniania wszystkich wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – dokument nie
podlega uzupełnieniu, dotyczy części 1-9;
b) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca dostarczy sprzęt, który jest dopuszczony do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej i posiada deklaracje lub certyfikat zgodności CE lub inną etykietę potwierdzającą, że spełnia równoważne
wymagania do deklaracji lub certyfikatu zgodności CE, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ
lub dokument potwierdzający że sprzęt posiada deklarację zgodności CE- dokument nie podlega uzupełnieniu , dotyczy
części nr 1, 2, 3, 4;
c) Certyfikat wystawiony przez niezależny od producenta podmiot do kontroli jakości poświadczający zgodność
zaoferowanych produktów z normami ISO/IEC 2471 (dla pozycji 6, 7, 8) i ISO/IEC 24711 (dla pozycji 9), dotyczy części 9 –
dostawa tuszy dla urządzenia Brother MFC-J2330DW (kolor czerwony, niebieski, żółty, czarny) w przypadku zaoferowania
materiałów równoważnych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-05-04 10:00

Po zmianie: 
2022-05-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-05-04 10:30

Po zmianie: 
2022-05-05 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-06-02

Po zmianie: 
2022-06-03
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