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ODPOWIEDZI Nr 2 NA PYTANIA i MODYFIKACJA Nr 2 TREŚCI SIWZ 

Warszawa, dnia 20.11.2017 r. 

      Postępowanie Nr ZP/16/2017 

Zamawiający: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 

03-195 Warszawa 

ul. Dorodna 16 

Nr telefonu: (+48) 22 504 12 20 – Sekretariat 

Nr faksu: (+48) 22 811 19 17 – Sekretariat 

Adres e-mail: sursek@ichtj.waw.pl, j.herc@ichtj.waw.pl  

 

WYKONAWCY 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Na dostawę 1 (jednego) kompletu laboratoryjnego reaktora ciśnieniowego w ramach 

realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego: "Nanostrukturalne materiały 

porowate o ukierunkowanych właściwościach" – (Postępowanie Nr ZP/16/2017). 

Niniejszym Zamawiający informuje, że w dniu 15.11.2017 r. wpłynęły zapytania do 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) postępowania Nr ZP/16/2017. 

Pierwotny termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2017 r. o godz. 12:00. Zatem 

przedmiotowe zapytania wpłynęły później niż do końca dnia, w którym upływała połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Połowa terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 3 i ust. 1b ustawy Pzp, upłynęła w dniu 14.11.2017 r. 

Tym samym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną 

zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie 

internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 

Zamawiający mając na uwadze oczekiwania Wykonawców udziela poniżej wyjaśnień na 

zadane pytanie. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została umieszczona poniżej i zostanie 

przekazana Wykonawcom zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. 

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Pytanie 1 (dot. Rozdziału V SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY, 

Rozdziału VI SIWZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ust. 3 pkt 2, Załącznika Nr 6 do SIWZ „Wzór 

wykazu dostaw”): 

Czy Zamawiający na potwierdzenie wykazu dostaw dopuści dostarczenie dwóch dostaw 

zawierających aparaturę analityczną o wartości min. 200 000 zł brutto? 

Odpowiedź na Pytanie 1: 

Zamawiający nie rezygnuje z wymogu dostarczenia wykazu dostaw zawierających 

laboratoryjne reaktory ciśnieniowe, ale zmniejsza swoje wymagania do wykazania co 

najmniej 1 dostawy o wart. min. 50.000,00 zł brutto. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z 

art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 
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Pytanie 2 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Czy Zamawiający dopuści reaktor wyposażony w naczynie o pojemności 350 mL dostosowane 

do pracy z wkładami PTFE o objętości ok. 300 mL? 

Odpowiedź na Pytanie 2: 

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor wyposażony w naczynie o 

pojemności 350 mL dostosowane do pracy z wkładami PTFE o objętości ok. 300 mL. 

Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 

Pytanie 3 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wkładów PTFE wraz z reaktorem? 

Odpowiedź na Pytanie 3: 

TAK. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu wkładów PTFE wraz z reaktorem. 

Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 

Pytanie 4 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Czy Zamawiający dopuści reaktor z przykręcanymi a nie przyspawanymi przyłączami. Takie 

rozwiązanie umożliwia wymianę przyłączy reaktora w przyszłości, co jest korzystne dla 

Zamawiającego. 

Odpowiedź na Pytanie 4: 

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor z przykręcanymi a nie 

przyspawanymi przyłączami. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 

Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 

Pytanie 5 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Czy Zamawiający dopuści reaktor oparty o grzanie przy użyciu płyty grzejnej z temp. 

maksymalną 300°C oraz umożliwiającej nagrzanie zawartości reaktora do temp. ok 240°C? 

Odpowiedź na Pytanie 5: 

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor oparty o grzanie przy użyciu płyty 

grzejnej z temp. maksymalną 300°C oraz umożliwiającej nagrzanie zawartości reaktora 

do temp. ok 240°C. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi 

modyfikację SIWZ. 

Pytanie 6 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Czy Zamawiający dopuści reaktor z mieszadłem łopatkowym. Pragniemy zauważyć, iż taki 

sposób mieszania jest bardziej efektywny w porównaniu z mieszaniem magnetycznym. 

Odpowiedź na Pytanie 6: 

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor z mieszadłem łopatkowym. Powyższa 

zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 

Pytanie 7 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Czy Zamawiający dopuści reaktor wyposażony w płytę grzejną z pasywnym płaszczem oraz w 

pokrywę zawierającą podłączenia cewki chłodzącej oraz czujnika temperatury? 

Odpowiedź na Pytanie 7: 

TAK. Zamawiający dopuszcza do dostawy reaktor wyposażony w płytę grzejną z 

pasywnym płaszczem oraz w pokrywę zawierającą podłączenia cewki chłodzącej oraz 

czujnika temperatury. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 

stanowi modyfikację SIWZ. 

Pytanie 8 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Czy w miejsce elementów wykonanych z superstopu niklowego Zamawiający dopuści elementy 

wykonane ze stopu Hastelloy? 
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Odpowiedź na Pytanie 8: 

TAK. Zamawiający dopuszcza elementy wykonane ze stopu Hastelloy w miejsce 

elementów wykonanych z superstopu niklowego. Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 

38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 

Pytanie 9 (dot. Załącznika Nr 1 – Specyfikacja techniczna i Załącznika Nr 2a – Załącznik Nr 1 

do oferty): 

Zgodnie z Dyrektywą ciśnieniową 2014/68/EU (Artykuł 4, pkt. 1) reaktory o pojemności 

mniejszej niż 1000 mL i ciśnieniu PS poniżej 200 bar nie podlegają oznakowaniu CE, w związku 

z tym prosimy o ograniczenie wymogu dostarczenia deklaracji CE do kontrolera. 

Odpowiedź na Pytanie 9: 

TAK. Zamawiający ogranicza wymóg dostarczenia deklaracji CE tylko do kontrolera. 

Powyższa zmiana zapisu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp stanowi modyfikację SIWZ. 

 

B. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść SIWZ: 

1. w Rozdziale III SIWZ zmienia się treść ust. 8 z: 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Numer CPV: 33192000-2 (Autoklawy). 

na 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Numer CPV: 38000000-5 (Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem 

szklanego). 

2. w Rozdziale IV SIWZ zmienia się treść z: 

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie: 15.12.2017 r. 

na 

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do: 22.12.2017 r. 

3. w Rozdziale V SIWZ zmienia się treść pkt 2 w ust. 3 tabeli Lp. 3 z: 

i poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie 

postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na 

dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w Załączniku 

Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej dwie dostawy zawierające 

laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

na 
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i poprzez posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie 

postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego na 

dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w Załączniku 

Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej jednej dostawy 

zawierającej laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 50.000,00 zł brutto, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. w Rozdziale VI SIWZ zmienia się treść pkt 2 w ust. 3 z: 

poprzez  posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie 

postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego 

na dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w 

Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że  w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej dwie dostawy 

zawierające laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 200.000,00 zł brutto, wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ww. wykaz usług z ust. 3 pkt. 3 może złożyć i wykazać jeden 

Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie 

spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy. 

na 

poprzez  posiadanie i złożenie Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym w trakcie 

postępowania w wezwaniu Zamawiającego – zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy) aktualnego 

na dzień złożenia: wykazu dostaw detektorów germanowych (wg Wzoru zawartego w 

Załączniku Nr 6 do SIWZ) w celu wykazania w nim, że  w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał (zakończył), a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej jednej 

dostawy zawierającej laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 50.000,00 zł 

brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
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referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ww. wykaz usług z ust. 3 pkt. 3 może złożyć i wykazać jeden 

Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie 

spełnienia warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy. 

5. w Rozdziale XII SIWZ zmienia się treść ust. 9 z: 

1. Zamawiający wymaga, aby koperta (opakowanie zewnętrzne) posiadało: 

1) nazwę Wykonawcy i dane adresowe Wykonawcy; 

2) nazwę i adres Zamawiającego: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16; 

3) numer sprawy: Postępowanie Nr ZP/16/2017; 

4) tryb przetargu: przetarg nieograniczony; 

5) nazwę zamówienia: 

OFERTA na: 

„Dostawa 1 (jednego) kompletu laboratoryjnego reaktora ciśnieniowego w ramach 

realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego: "Nanostrukturalne 

materiały porowate o ukierunkowanych właściwościach"; 

6) oraz adnotację: nie otwierać przed dniem 21.11.2017 r., godz. 12:30. 

na 

1. Zamawiający wymaga, aby koperta (opakowanie zewnętrzne) posiadało: 

1) nazwę Wykonawcy i dane adresowe Wykonawcy; 

2) nazwę i adres Zamawiającego: 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16; 

3) numer sprawy: Postępowanie Nr ZP/16/2017; 

4) tryb przetargu: przetarg nieograniczony; 

5) nazwę zamówienia: 

OFERTA na: 

„Dostawa 1 (jednego) kompletu laboratoryjnego reaktora ciśnieniowego w ramach 

realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego: "Nanostrukturalne 

materiały porowate o ukierunkowanych właściwościach"; 

6) oraz adnotację: nie otwierać przed dniem 22.11.2017 r., godz. 12:30. 

6. w Rozdziale XIII SIWZ zmienia się treść ust. 2 z: 

Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2017 r. o godz. 12:00. 

na 

Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2017 r. o godz. 12:00. 
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7. w Załączniku Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu dostaw” zmienia się treść z: 

WYKAZ 

 

dostaw laboratoryjnych reaktorów ciśnieniowych w celu wykazania w nim, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał 

(zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie 

co najmniej dwie dostawy zawierające laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 

200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ww. wykaz dostaw może złożyć i wykazać jeden Wykonawca lub 

Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia 

warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy. 

na 

WYKAZ 

 

dostaw laboratoryjnych reaktorów ciśnieniowych w celu wykazania w nim, że w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał 

(zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie 

co najmniej jednej dostawy zawierające laboratoryjne reaktory ciśnieniowe o wartości min. 

50.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ww. wykaz dostaw może złożyć i wykazać jeden Wykonawca lub 

Wykonawcy wspólnie potwierdzając wymagania Zamawiającego w zakresie spełnienia 

warunku udziału z art. 22 ust. 1b pkt.3 ustawy. 

Powyższe zmiany zaznaczono na kolorowo w dokumentach pt. „Specyfikacja Istotnych 

warunków Zamówienia – Modyfikacja nr 1 i 2”, „Załącznik Nr 1 do SIWZ „Specyfikacja 

techniczna” – Modyfikacja nr 2”, „Załącznik Nr 2a do SIWZ „Formularz ofertowy” – 

Załącznik Nr 1 do oferty - Modyfikacja nr 2”, Załącznik Nr 6 do SIWZ „Wzór wykazu 

dostaw” - Modyfikacja nr 2”, które Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: 
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http://www.ichtj.waw.pl/, dział „Zamówienia Publiczne”, zakładka „Ogłoszenie o przetargu 

nieograniczonym – dostawa jednego kompletu bioreaktora z wyposażeniem. 

 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej 

( - ) 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu 

mgr inż. Roman Janusz 

 

 


