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Numer ogtoszenia: 130646 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zam6wieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 124770-2015 data 26.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra
Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, fax. 052 5826469.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktory nalezy zmienid:

Miejsce, wktdrym znajduje siezmieniany tekst: 11.1.4).

W ogloszeniu jest: Przedmiotem postepowania jest dostawa czesci i akcesori6w do aparatury.

Zamawiaja^cy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozyc oferte na jedna^

lub wiecej czesci zam6wienia. Przedmiot zamOwienia podzielony jest na dziewiec czesci. Czest 1

zambwienia-dostawa akcesoridw do chromatografu cieczowego wyprodukowanego przez firm§

Shimadzu: 1. Kolumna chromatograficzna HPLC LiChroCART 250-3 Lichrospher PAH do

oznaczania wielopierscieniowych weglowodorbw aromatycznych -1 sztuka 2. Kolumna ochronna

do kolumny wyzej wymienionej -1 sztuka Czesd 2 zambwienia-dostawa i wymiana akcesoribw do

generatora powietrza i azotu ANG600A wyprodukowanego przez firme PEAK oraz sprawdzenie

poprawnosci dzialania catego ukladu: 1. Zestaw naprawczy (Service kit) ANG 250/3000A -1 szt.

2. Sprezarka/re-placement compressor 2688-230V INC Packaging -1 szt. Czesc 3 zambwienia -

dostawa akcesori6w do chromatografu gazowego GCMS QP2010 Plus firmy Shimadzu: 1. 2arnik

zrbdta jonbw (filament) 2szt 2. Wktadka szklana do nastrzyku bez dzielenia strumienia 3,5 mm x 5

mm x 95 mm (srednica wewnetrzna x srednica zewnetrzna x dlugosc) 2 szt. 3. Wata szklana

dezaktywowana 2 g 4. FerulkiVespel (GVF 16-004) o srednicy wewnetrznej 0,4 mm do kolumn o

srednicy 0,25 mm lub mniejszej) 10 szt. 5. Nakretki do mocowania kolumny SSNE 16/012 5 szt. 6.

Septy LB-2 ciemnozielone do dozownika, odpornos6temperaturowa min. 400°C 50 szt. 7. Klips

mocuj^cy strzykawke w podajniku AOC-20i firmy Shimadzu 1 szt. 8. Mikrostrzykawka o

pojemnosci 10 ul do podajnika AOC-20S firmy Shimadzu 2 szt. Czes6 4 zam6wienia - dostawa

akcesori6w do chromatografu jonowego ICS-1100 wyprodukowanego przez firme Dionex

Corporation: 1. Kolumna analityczna Ion Pac AS 22, 2x250 mm, do oznaczania jon6w

chlorkowych, azotanowych i siarczanowych oraz dodatkowo fluorkowych, azotynowych,

orto-fosforanowych i bromkowych 1 szt. 2. Kolumna ochronna ion Pac AG22, 2x 50 mm 1 szt. 3.
Fiolki propylenowe wraz z czarnymi zatyczkami z filtrem, poj. 5 ml, pasuja,ce do autosamplera

AS-DV 500 szt. Czesc 5 zamowienia - dostawa akcesoribw do chromatografii jonowej: 1. Fiolki
propylenowe wraz z czarnymi zatyczkami z filtrem poj. 5 ml pasuj^ce do autosamplera AS-DV

chromatografu jonowego ICS-1100 firmy Dionex Corporation 500 szt. Czesti 6 zam6wienia -

dostawa akcesori6w do dwbch chromatografbw jonowych ICS-1100 wyprodukowanych przez
firme Dionex Corporation: 1. Supresor kationowy samoregenerujqcy sie CERS 500, 2 mm 1 szt. 2.

Supresor anionowy samoregenerujqcy sie AERS 500, 2 mm 1 szt. 3. Kolumna analityczna Icon
Pac CS16, 3 x 250, do oznaczania m. in. kationu amonowego 1 szt. 4. Kolumna ochronna do ww.

kolumny Icon Pac CG16.3 x 50 mm 1 szt. Cze.sc' 7 zam6wienia - obejmuje: 1. Dostaw§ wraz z
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wymiana. lampy ksenonowej 1000-godzinnej do detektora fluorescencyjnego ProStar 363, 150 W,

do chromatografu cieczowego firmy Varian Chromatography Systems z 1996 roku, 2.

sprawdzenie poprawnosci dziatania catego ukladu, 3. sprawdzenie droznosci wszystkich

przewod6w hydraulicznych oraz igty autosamplera, 4. wymiane filtra w mieszalniku pompy 8.

Czesb 8 zam6wienia - dostawa materialbw filtracyjnych: 1. Filtry kwarcowe QMA do monitoringu

sladowych zanieczyszczefi powietrza, praca w pylomierzach, skutecznosc wytapywania cz^stek

0,3 urn min. 99,5 %, grubosc minimum 0,450 mm, 0 150 mm - 600 szt. 2.Sa.czki ilosciowe srednie

0 11 cm-400 sztuk Czesc 9 zam6wienia - dostawa i montaz detektora ECD do chromatografu

gazowego CP-3800 wyprodukowanego przez firme Varian Chromatography Systems...

W ogtoszeniu powinno by6: Przedmiotem postepowania jest dostawa czesci i akcesori6w do

aparatury. Zamawiajqcy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych. Wykonawca mo±e zlozyc oferte

na jedna. lub wiecej czesci zam6wienia. Przedmiot zam6wienia podzielony jest na dziewiec czesci.

Czesb 1 zambwienia-dostawa akcesori6w do chromatografu cieczowego wyprodukowanego przez

firme Shimadzu: 1. Kolumna chromatograficzna HPLC LiChroCART 250-3 Lichrospher PAH do

oznaczania wielopierscieniowych w^glowodorbw aromatycznych -1 sztuka 2. Kolumna ochronna

do kolumny wyzej wymienionej -1 sztuka Czes6 2 zambwienia-dostawa i wymiana akcesori6w do

generatora powietrza i azotu ANG600A wyprodukowanego przez firme PEAK oraz sprawdzenie

poprawnosci dzialania catego uktadu: 1. Zestaw naprawczy {Service kit) ANG 250/3000A -1 szt.

2. Sprezarka/re-placement compressor 2688-230V INC Packaging -1 szt. Czesc 3 zambwienia -

dostawa akcesoribw do chromatografu gazowego GCMS QP2010 Plus firmy Shimadzu: 1. Zarnik

zrbdte jon6w (filament) 2szt 2. Wkladka szklana do nastrzyku bez dzielenia strumienia 3,5 mm x 5

mm x 95 mm (srednica wewnetrzna x srednica zewn^trzna x dlugosc) 2 szt. 3. Wata szklana

dezaktywowana 2 g 4. FerulkiVespel (GVF 16-004) o srednicy wewnetrznej 0,4 mm do kolumn o

srednicy 0,25 mm lub mniejszej) 10 szt. 5. Nakretki do mocowania kolumny SSNE 16/012 5 szt. 6.

Septy LB-2 ciemnozielone do dozownika, odpornosd temperaturowa min. 400°C 50 szt. 7. Klips

mocuja,cy strzykawke w podajniku AOC-20i firmy Shimadzu 1 szt. 8. Mikrostrzykawka o

pojemnosci 10 pi do podajnika AOC-20J firmy Shimadzu 2 szt. Czesc 4 zam6wienia - dostawa

akcesori6w do chromatografu jonowego ICS-1100 wyprodukowanego przez firme Dionex

Corporation: 1. Kolumna analityczna Ion Pac AS 22, 2x250 mm, do oznaczania jonow

chlorkowych, azotanowych i siarczanowych oraz dodatkowo fluorkowych, azotynowych,

orto-fosforanowych i bromkowych 1 szt. 2. Kolumna ochronna ion Pac AG22, 2x 50 mm 1 szt. 3.

Fiolki propylenowe wraz z czarnymi zatyczkami z filtrem, poj. 5 ml, pasujqce do autosamplera

AS-DV 500 szt. Czesc 5 zam6wienia - dostawa akcesori6w do chromatografti jonowej: 1. Fiolki

propylenowe wraz z czarnymi zatyczkami z filtrem poj. 5 ml pasuja.ce do autosamplera AS-DV

chromatografu jonowego ICS-1100 firmy Dionex Corporation 500 szt. Czesc 6 zam6wienia -

dostawa akcesoribw do dw6ch chromatografbw jonowych ICS-1100 wyprodukowanych przez

firme Dionex Corporation: 1. Supresor kationowy samoregeneruja_cy sie CERS 500, 2 mm 1 szt. 2.

Supresor anionowy samoregeneruja.cy sie AERS 500, 2 mm 1 szt. 3. Kolumna analityczna Icon

Pac CS16, 3 x 250, do oznaczania m. in. kationu amonowego 1 szt. 4. Kolumna ochronna do ww.

kolumny Icon Pac CG16,3 x 50 mm 1 szt. Cze.s6 7 zam6wienia - obejmuje: 1. Dostawe wraz z

wymiang, lampy ksenonowej 1000-godzinnej do detektora fluorescencyjnego ProStar 363, 150 W,

do chromatografu cieczowego firmy Varian Chromatography Systems z 1996 roku, 2.

sprawdzenie poprawnosci dziatania catego ukladu, 3. sprawdzenie droznosci wszystkich

przewod6w hydraulicznych oraz igty autosamplera, 4. wymiane_ filtra w mieszalniku pompy 8.

Czesc 8 zambwienia - dostawa materiatbw filtracyjnych: 1. Filtry kwarcowe QMA do monitoringu

sladowych zanieczyszczefi powietrza, praca w pylomierzach, skutecznosc wytapywania cz^stek

0,3 urn min. 99,5 %, grubosi minimum 0,450 mm, 0 150 mm -600 szt. 2.Sa.czki ilosciowe srednie

0 11 cm-400 sztuk CzesC 9 zambwienia - dostawa i montaz celki do detektora ECD do

chromatografu gazowego CP-3800 wyprodukowanego przez firme Varian Chromatography
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Systems.
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub

ofert: 03.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Oferte nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiaja,cego: ul. P.
Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w sekretariacie - pok. nr22, I pietro..

W ogtoszeniu powinno by6: Termin sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziafu w

postepowaniu lub ofert: 05.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Ofert§ nalezy ztozyc w siedzibie

Zamawiaj^cego: ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w sekretariacie - pok. nr 22, I pietro..
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