
 

 

Warszawa, dn. 20 sierpnia 2020 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę odczynników do biologii molekularnej  oraz zestawu tj. 

końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające sekwencjonowanie 

następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” (znak sprawy DA.22.10.2020.ZM) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy: część IV poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kriopudełek wykonanych z polipropylenu, pozostałe wymogi 

zgodnie z SIWZ 

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż dopuszcza kriopudełka wykonane z polipropylenu. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastępując określenie - „kropidełka” na „kriopudełka” w 

następujący sposób: 

I. Strona tytułowa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa odczynników do biologii molekularnej  oraz zestawu 
tj. końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające sekwencjonowanie 
następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” 
 

II. Rozdział I SIWZ- Opis przedmiotu Zamówienia: 

ROZDZIAŁ I. 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do biologii molekularnej  oraz zestawu tj. 
końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające sekwencjonowanie 
następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” zgodnie z  Opisem przedmiotu zamówienia – 
formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, pn.: 



 

 

1) Część I   – Lizostafina ,10 M NaOH ,  Tris,  Proteinaza K, Kit do czyszczenia całkowitego 
DNA; 

2) Część II  – Kit do izolacji DNA; 
3) Część III – Polimeraza; 
4) Część IV  – Zestaw – końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy. 

 

III. Rozdział IX-Składanie Ofert: 

 ROZDZIAŁ IX.  

Składanie ofert 

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez 

naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej w następujący 
sposób: 

 

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

02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 

 

Oferta w postępowaniu znak: DA.22.10.2020.ZM –„ Dostawa odczynników do biologii molekularnej  

oraz zestawu tj. końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające 

sekwencjonowanie następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” 

 

Nie otwierać przed 25.08.2020r. przed godz. 10:30. 

 

3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w Warszawie 
przy ul. Rakowieckiej 36 (pok. 134 sekretariat IBPRS), w terminie do dnia 25 sierpnia 2020r. do 
godz. 10:00. 

4. Oferty przesłane faksem lub w inny niż w ww. sposób nie będą rozpatrywane. 
 

IV. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ: 

 

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr DA.22.10.2020.ZM dotyczące postępowania 

prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława 

Dąbrowskiego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników do biologii 

molekularnej  oraz zestawu tj. końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające 

sekwencjonowanie następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” 

składam/składamy niniejszą ofertę: 

I. KRYTERIUM I: CENA: 
 



 

 

Część I -  Lizostafina ,10 M NaOH ,  Tris,  Proteinaza K,  

Kit do czyszczenia całkowitego DNA 

Całkowita wartość brutto zamówienia   …………………………………. zł 

(*cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) 

Część II -  Kit do izolacji DNA 

Całkowita wartość brutto zamówienia   …………………………………. zł 

(*cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) 

Część III -  Polimeraza 

Całkowita wartość brutto zamówienia   …………………………………. zł 

(*cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) 

Część IV - Zestaw – końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy 

 Całkowita wartość brutto zamówienia   …………………………………. zł 

(*cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) 

 

KRYTERIUM II: Termin dostawy: 
Część IV -  Zestaw – końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy 

Wykonawca proponuje następujący termin dostawy ……………………………….. dni 
(podać w pełnych dniach) 

 
II. Oferujemy przedmiot zamówienia (nazwa producenta/kod EAN/typ nazwa handlowa 

pozwalająca na identyfikację przedmiotu zamówienia), pn.: 
Część IV*- Zestaw – końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy: 

 

POZYCJA 1- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 2- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 3- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 4- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 5- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 6- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 7- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 8- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

POZYCJA 9- ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

POZYCJA 10- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Brak podania nazwa producenta/kod EAN/typ oferowanego przedmiotu zamówienia, skutkować 

będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
*wypełnić na część na którą składana jest oferta. 

 

V. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowania – 

załącznik nr 3 do SIWZ: 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 

Biotechnologii Przemysły Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego na „Dostawę 

odczynników do biologii molekularnej  oraz zestawu tj. końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki 

oraz statywy umożliwiające sekwencjonowanie następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” 

VI. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – 

załącznik nr 4 do SIWZ: 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Instytut 

Biotechnologii Przemysły Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego na „Dostawę 

odczynników do biologii molekularnej  oraz zestawu tj. końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki 

oraz statywy umożliwiające sekwencjonowanie następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” 

VII. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a Ustawy do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (przykład) – 

załącznik nr 5 do SIWZ: 

 

przy wykonywaniu zamówienia na „Dostawę odczynników do biologii molekularnej  oraz 

zestawu tj. końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające 

sekwencjonowanie następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” 

 

VIII. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 11 Ustawy: 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników do biologii molekularnej  oraz zestawu 

tj. końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające sekwencjonowanie 

następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” oświadczam, że* 

IX. Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy – załącznik nr 1 do Umowy: 

       CZĘŚĆ IV – Zestaw – końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy. 



 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

pozostają bez zmian. Zamawiający załącza zmodyfikowany Załącznik nr 2-6 do SIWZ w wersji 

edytowalnej oraz Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do 

Umowy z obowiązkiem stosowania. 

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

DYREKTOR 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                         prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel 

 

 


