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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz 

dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w 

podziale na 3 części”. 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1 

Mam pytanie odnośnie do treści SWZ. Wedle rozdziału IV SWZ należy złożyć następujące przedmiotowe 

środki dowodowe: 

- projekt technologiczny z wykazem AKPiA 

- oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do SWZ 

Oświadczenie to dotyczy wszystkich trzech części przetargu. Natomiast w załączniku nr 9 dostępnym do 

pobrania na stronie internetowej postępowania, nie widnieje zapis o części 1. dotyczącej 

zaprojektowania i wykonania linii biotechnologicznej. Prosiłabym o wyjaśnienia  
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Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, że wymaga aby wykonawca składając ofertę do części nr 1 wraz z ofertą złożył 

również oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do SWZ. 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129), informuje, iż w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje zmiany treści Specyfikacji warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

1. W załączniku nr 9 do SWZ stanowiącym „Oświadczenie Wykonawcy dot. deklaracji lub certyfikatu 

zgodności”, zmianę pn.: 

 

BYŁO 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut 

Badawczy w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie 

linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika 

materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w podziale na 3 części” oświadczam, że: 
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dostarczę sprzęt składający się na cześć pn.: 

1. część nr 2-dostawa suszarki rozpyłowej* 
2. część nr 3-dostawa  mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania* 

 

 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. 

*UWAGA – należy skreślić część (nr…) dotyczącą dostawy na którą Wykonawca nie składa oferty 

 

JEST 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut 

Badawczy w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie 

linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika 

materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w podziale na 3 części” oświadczam, że 

dostarczę sprzęt składający się na cześć pn.: 

1. część nr 1- zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów 
biotechnologicznych* 

2. część nr 2-dostawa suszarki rozpyłowej* 
3. część nr 3-dostawa  mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania* 

 

 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. 

*UWAGA – należy skreślić część (nr…) dotyczącą dostawy na którą Wykonawca nie składa oferty 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z udzieloną odpowiedzią  pozostałe zapisy Specyfikacji 
warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 

 

Ponadto informuję, iż w związku z ww. odpowiedzią  na pytanie ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zmówieniu i nadaje następujące brzmienie (zmiana zaznaczona kolorem czerwonym), pn.: 

I. ROZDZIAŁ XIII SWZ 
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 Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 90 dni. Termin 
związania ofertą upływa w dniu 28 maja 2022 r 

 

II. ROZDZIAŁ XVI SWZ 

 Sposób oraz termin składania ofert 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty 
dostępnego na platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób 
złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. 
do dnia 28 luty 2022 r., do godz. 10:00 
 

III. ROZDZIAŁ XVII SWZ 

Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 luty 2022 r., do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w 
Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36. 

 

IV. FORMULARZ OFERTY – akapit „Oświadczenia” pkt. 5 
 

1. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, tj. do dnia 28 maja 2022 r. 

 
Załącznikiem do n/n dokumentu jest Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. deklaracji lub 

certyfikatu zgodności. Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie Wykonawcy” dot. deklaracji 

lub certyfikatu zgodności – po zmianach 18.02.2022 stanowi załącznik do n/n dokumentu z obowiązkiem 

stosowania, oraz Załącznik nr 2 do SWZ „Formularz Ofertowy” – po zmianach 18.02.2022 r. W celu 

uniknięcia pomyłki w zakresie dokumentów w wersji edytowalnej, Zamawiający załącza wszystkie 

załączniki, tj. nr. 2, 4, 5, 9. 

 
 
                                                        DYREKTOR  

                      Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
                                             im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
                                                - Państwowego Instytutu Badawczego              
                                                     prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel 
                                                                 /dokument podpisany elektronicznie/ 
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