
ZMIANA :

Rozdział 8 pkt 8.1. ppkt 2 c) Część 2 (str. 19 SIWZ)

było:

Wykonawca powinien wykazać się (przez dostarczenie protokołów odbioru urządzenia lub

innych  odpowiednich  dokumentów)  instalacjami  na  terenie  Polski,  w  laboratoriach

posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025, w ciągu ostatnich 3 lat,

przy czym: co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i

portem  olfaktometrycznym  oraz  co  najmniej  dwoma  instalacjami  układów  GC-MS  z

przystawką do desorpcji termicznej i GC-MS z portem olfaktometrycznym, na dowód czego

wypełni formularz „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”, stanowiący załącznik nr 5

winno być: 

Wykonawca  powinien  wykazać  się  instalacjami  na  terenie  Polski  (przez  dostarczenie

protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) w ciągu ostatnich:

- 3 lat, co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem

olfaktometrycznym w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości

ISO 17025,

-  5  lat,  co  najmniej  dwoma układami  GCMS z  przystawką  do  desorpcji  termicznej  i  co

najmniej dwoma układami GCMS z portem olfaktometrycznym  w laboratoriach pracujących

zarówno w systemie ISO 17025 jak również w innych systemach jakości np. HACCP/ISO

22000:2005, laboratoriach uczelni wyższych oraz instytutów badawczych, 

na  dowód czego wypełni  formularz  „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”,  stanowiący

załącznik nr 5
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Rozdział 9 ppkt 1.6.3 c) dla Część 2 (str. 22 SIWZ)

było:

c)  dla  części  2:  „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”,  stanowiący  załącznik  nr  5

do  SIWZ,  wraz  z  protokołami  odbioru  lub  innymi  odpowiednimi  dokumentami,

potwierdzający  instalację  systemów  na  terenie  Polski,  w  laboratoriach  posiadających

akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025, w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym: co

najmniej  jedną  dla  systemu  GC-MS  z  przystawką  do  desorpcji  termicznej  i  portem

olfaktometrycznym oraz  co najmniej dwoma instalacjami układów GC-MS z przystawką do

desorpcji termicznej i GC-MS z portem olfaktometrycznym.

winno być: 

c)  dla  części  2:  „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”,  stanowiący  załącznik  nr  5

do SIWZ

Wykonawca  powinien  wykazać  się  instalacjami  na  terenie  Polski  (przez  dostarczenie

protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) w ciągu ostatnich:

- 3 lat, co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem

olfaktometrycznym w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości

ISO 17025,

-  5  lat,  co  najmniej  dwoma układami  GCMS z  przystawką  do  desorpcji  termicznej  i  co

najmniej dwoma układami GCMS z portem olfaktometrycznym  w laboratoriach pracujących

zarówno w systemie ISO 17025 jak również w innych systemach jakości np. HACCP/ISO

22000:2005, laboratoriach uczelni wyższych oraz instytutów badawczych.
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Załącznik nr 5 do SIWZ ZP-141/2017 dot. Części 2 (str. 51 SIWZ)

było:

Wykonawca powinien wykazać się (przez dostarczenie protokołów odbioru urządzenia lub

innych  odpowiednich  dokumentów)  instalacjami  na  terenie  Polski,  w  laboratoriach

posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025, w ciągu ostatnich 3 lat,

przy czym: co najmniej  jedną dla  systemu GC-MS z przystawką do desorpcji  termicznej

i  portem  olfaktometrycznym  oraz  co  najmniej  dwoma  instalacjami  układów  GC-MS

z przystawką do desorpcji termicznej i GC-MS z portem olfaktometrycznym.

winno być: 

Wykonawca  powinien  wykazać  się  instalacjami  na  terenie  Polski  (przez  dostarczenie

protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) w ciągu ostatnich:

- 3 lat, co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem

olfaktometrycznym w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości

ISO 17025,

-  5  lat,  co  najmniej  dwoma układami  GCMS z  przystawką  do  desorpcji  termicznej  i  co

najmniej dwoma układami GCMS z portem olfaktometrycznym  w laboratoriach pracujących

zarówno w systemie ISO 17025 jak również w innych systemach jakości np. HACCP/ISO

22000:2005, laboratoriach uczelni wyższych oraz instytutów badawczych.

Rozdział 17 pkt 1 (str. 29 SIWZ)

było:

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach 
przy ul.  Pszczyńskiej  37 -  nie  później  niż  do  godz. 10:00 w dniu 30.08.2017 r.                  
w  pokoju  303.

winno być: 

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach 
przy ul.  Pszczyńskiej  37 -  nie  później  niż  do  godz. 10:00 w dniu 01.09.2017 r.                  
w  pokoju  303.
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Rozdział 18 pkt 1 (str. 29 SIWZ)

było:

1. Zamawiający  otworzy  koperty  z ofertami  i  zmianami do nich w  obecności 
Wykonawców, którzy przybędą  o godz. 10:30 w  dniu  30.08.2017 r. do  pokoju  305              
w siedzibie Zamawiającego. 

winno być: 

1. Zamawiający  otworzy  koperty  z ofertami  i  zmianami do nich w  obecności  
Wykonawców, którzy przybędą  o godz. 10:30 w  dniu  01.09.2017 r. do  pokoju   305            
w siedzibie Zamawiającego. 
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