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Warszawa, dnia 2 sierpnia 2022 r. 

Znak sprawy: DA.22.10.2022.ZM 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym  
bez negocjacji na dostawę materiałów, odczynników, pożywek mikrobiologicznych, sprzętu 
laboratoryjnego, środków ochrony osobistej i czystości oraz materiałów biurowych  
(18 części) 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem,  
do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): 

 

9. Prosimy Zamawiającego w dopuszczenie zaoferowania produktów, które w myśl ustawy o wyrobach 
medycznych nie są wyrobami medycznymi i są objęte 23% stawką VAT. 

Odpowiedź 9: Tak 
 

10. Par.2 ust.5-Czy z uwagi na usprawnienie dostarczania dokumentów Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłkę 
faktur na adres mailowy: efaktura@ibprs.pl? 

Odpowiedź 10: Tak 
 

11. W celu umożliwienia przystąpienia Wykonawcy do przedmiotowego postępowania i realizacji zamówienia, 
zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu par.2 poprzez dodanie w pkt 10. zapisu:  
Zapisy dot. „białej listy podatników VAT” dotyczą wyłącznie podmiotów krajowych 

Odpowiedź 11: Zamawiający modyfikuje treść § 2. Wynagrodzenie i warunki płatności w ust. 10, który 
otrzymuje brzmienie:  

10. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca, nie będzie ujęty  
w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności  
i nie będzie stanowiło to naruszenia Umowy – w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie domagał się odsetek 
za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za realizację Zamówienia. Zapisy dotyczące „białej listy 
podatników VAT” dotyczą podmiotów krajowych. 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.   
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