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Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu 

do oznaczania temperatury płynięcia i mętnienia, numer sprawy 
BP/22.2/2012 

 
 
W związku z wnioskiem zgłoszonym do Zamawiającego, o następującej treści: 
„W związku z faktem, iż nie istnieją obecnie na rynku aparaty jednocześnie spełniające 
normy: ASTM D2500, ISO 3015 i ASTM D5771 (dla temperatury mętnienia) oraz ASTM D97, 
ISO 3016 oraz ASTM D5950 (dla temperatury płynięcia) oraz nie ma producenta, ani 
dostawcy, który – bez wprowadzania osób trzecich w błąd – potwierdziłby, iż normy te można 
równocześnie pogodzić, wnosimy o przywrócenie poprzedniej specyfikacji (aparat zgodny z 
normami ASTM D6749, ASTM D7683 oraz korelacja z normami ASTM D97, PN-ISO 3016, 
ASTM D2500 oraz PN-ISO 3015). 
Zwracamy uwagę, iż komitet ASTM nie ustanawia dwóch „tożsamych” norm oznaczania, 
czyli ASTM D97 nie jest tożsame z ASTM D5950 ani ASTM D2500 nie jest tożsame z ASTM 
DE5771. Badanie wg norm: dla mętnienia ASTM D5771 jest alternatywą, (bo to jest w 
pełnym znaczeniu tego słowa alternatywa) do norm ASTM D2500 i ISO 3015 oraz dla 
płynięcia ASTM D5950 jest również alternatywą do ASTM D97 i ISO 3016.” 
informuję, że w dokonanej wcześniej zmianie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (informacja o tej zmianie została opublikowana na stronie internetowej 
zamawiającego w dniu 2012-09-10, nr pisma NO/154/2012), nie został 
jednoznacznie sprecyzowany zakres wymaganych norm, co sugeruje konieczność 
realizacji pomiarów przez przedmiotowy aparat zgodnie ze wszystkimi normami 
wyszczególnionymi w treści pkt III.1 ppkt 1.1. W związku z tym, na podstawie art. 
38. ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, nr sprawy BP/22.2/2012, wprowadza się następującą 
zmianę: 
 
1. W pkt III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 1, ppkt 1.1., zmienia się 

dotychczasową treść na następującą: 

„zgodność aparatu z normami ASTM D5771 oraz ASTM D5950.” 
 
Z uwagi na wprowadzoną zmianę termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 
25.09.2012 r., godzina 11:30. 
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