
 

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu 
pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. 
prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt 
i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”). 

 

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2022 r. 

 

Znak sprawy: DA.22.21.2022.ZM 

 
Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym  
z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia na dostawę materiałów, odczynników, wyrobów 
diagnostycznych, środków ochrony i analizatora gazów  (14 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): 

 

Pytania do SWZ (dot. części VIII):  
1. Dot. rozdziału IV Oferta: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie zapisów tylko do tych pakietów  

na które wykonawca składa ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.  
Odpowiedź 1: Zamawiający nie wymaga załączania zestawienia części, na które Wykonawca nie składa 
oferty; w przypadku składania oferty na jedną lub kilka części Wykonawca może usunąć z formularza 
zestawienia pozostałych części i pozostawić tylko te, których oferta dotyczy. 

 
Pytania do Projektowanych Postanowień Umowy:  
2. §2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Rachunek/faktura VAT winna być 

wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr Umowy lub  
nr zamówienia z zaznaczeniem nazwy dostarczonego przedmiotu umowy.”?  

 
Odpowiedź 2: Zamawiający nadaje numery umowom na poszczególne części poprzez dodanie  
po backslash (/) numeru części, której dotyczy umowa w związku z tym sygnowanie faktury numerem 
umowy wskazuje, której części przedmiotu zamówienia dotyczy faktura. Zamawiający nie wystawia 
dodatkowego numeru zamówienia – zawartą umowę należy traktować jako zamówienie.  
W związku z powyższym zapisy projektowane postanowienia umowy pozostają bez zmian. 
 
 

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.          
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