
 

 

Warszawa, dn. 06 lipca 2020 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

nieograniczonego na „Dostawę zamrażarki niskotemperaturowej o temperaturze 

mrożenia do -86°C dla Zakładu Mikrobiologii.” (znak sprawy DA.22.11.2020.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 

Uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: 
1) Zgodnie z Par. 1 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SIWZ) "Wykonawca zobowiązuje się do dostawy 
Zamawiającemu nowej, nieużywanej – „zamrażarki niskotemperaturowej o temperaturze mrożenia 
do -86 °C dla Zakładu Mikrobiologii”, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”, którego typ, ilość i 
parametry techniczne określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączonym do złożonej Oferty, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, stanowiącym integralną część Umowy. 
 
W związku z tym proszę o potwierdzenie, czy Wykonawca winien załączyć do oferty opis przedmiotu 
zamówienia, tj. Załącznik nr 1 do umowy. 
Jeżeli tak, proszę o umieszczenie na stronie internetowej lub przesłanie e-mailem opisu przedmiotu 
zamówienia w wersji edytowalnej MS Word. 
Proszę również o potwierdzenie, czy Wykonawca w załączonym do oferty opisie przedmiotu 
zamówienia ma podać konkretne  oferowane przez niego parametry czy wystarczy na potwierdzenie 
spełniania przez oferowane urządzenie załączyć opis przedmiotu zamówienia przygotowany przez 
Zamawiającego. 
 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, iż  zgodnie z Rozdziałem I i II Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy załączenia Opisu przedmiotu zamówienia do formularza 

oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto Zamawiający nie wskazał w kolumnach i 

wierszach Opisu przedmiotu zamówienia pozycji, które powinien Wykonawca wypełnić, więc 

załączenie ww. dokumentu jest bezzasadne. Jednocześnie informuję, iż  Zamawiający wymaga w pkt. 

V Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ podania  nazwy producenta, modelu oraz 

typu oferowanego przedmiotu zamówienia, w celu identyfikacji i oceny czy oferowany przedmiot 

zamówienia spełnia parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem 

modyfikacji związanych z odpowiedziami na pytania z dnia 29 czerwca oraz 02 lipca 2020 r.  

 

 



 

 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają 

bez zmian. 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, nie ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zamówieniu. 
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