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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): 

 

12. Część IX. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy do 21 dni od złożenia 
zamówienia? Nasze odczynniki są produkowane i magazynowane poza granicami kraju, wymagany przez 
Zamawiającego termin nie jest wystarczający i naraża Wykonawcę na poniesienie kar umownych tytułem 
nieterminowej realizacji. 

Odpowiedź 12: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy odczynników  
wskazanych w części IX do 21 dni od dnia podpisania umowy (złożenia zamówienia). 

 

13. Niestety zauważyłam rozbieżności pomiędzy zapisami SWZ oraz wzoru umowy, jak również w stosunku  
co do odpowiedzi udzielonych na zamieszczone pytania. Przykład: niespójne adresy dostaw. Proszę też  
o informację czy będą Państwo przedłużać termin składania ofert?  

Odpowiedź 13:  Adres dostaw został wskazany w odpowiedzi na wniosek nr 6 o wyjaśnienie treści SWZ  
w piśmie datowanym na dzień 2 sierpnia 2022 r. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie terminów 
składania i otwarcia ofert zgodnie z zapisami poniżej. 

 

14. Czy zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji części X tj. Materiały zużywalne  
do przygotowania próbek do wizualizacji w transmisyjnym mikroskopie elektronowym, do 60 dni od dnia 
zawarcia umowy? 
Odpowiedź 14:  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy materiałów 
wskazanych w części X do 60 dni od dnia podpisania umowy (złożenia zamówienia). 
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Modyfikacja SWZ  
 

I. Zamawiający modyfikuje treść SWZ – zmiana terminów: 

SWZ rozdział I pkt 13.2.  
Termin składania ofert:  było: 05.08.2022 r. godz. 10:00   jest: 08.08.2022 r. godz. 10:00 
 
SWZ rozdział I pkt 14.1.  
Termin otwarcia ofert:  było: 05.08.2022 r. godz. 10:30   jest: 08.08.2022 r. godz. 10:30 
 
SWZ rozdział I pkt 11.1  
Termin związania ofertą:  było: 03.09.2022 r. jest: 06.09.2022 r. 
         

 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.   

 
DYREKTOR 

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

- Państwowego Instytutu Badawczego 
prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel 
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