
 

 

 
Projekt  „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.1 
„Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.4.2021.ZF 

Warszawa, dn. 21 czerwca 2021 roku 

 

  

 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz 

dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w 

podziale na 3 części”. 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) dokonuje poniższych zmian treści Specyfikacji 
Warunków zamówienia , zwanej dalej jako „SWZ”: 
 

1) w Rozdziale XV ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia 
i utrzymywania  nieprzerwanie  do  upływu  terminu  związania  ofertą,  wadium dla części 
1  w  wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100). Dla części 2 i 3 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.”; 

 

2) w Rozdziale XXIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części 1  najpóźniej w dniu jej zawarcia, w 
wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Dla części 2 i 3 Zamawiający nie 
wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”; 

 

3) w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ akapit na pierwszej stronie 
otrzymuje brzmienie: 
„w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr DA.22.4.2021.ZF dotyczące 

postępowania prowadzonego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, w trybie przetargu 

nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów 

biotechnologicznych oraz dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika materiałów sypkich 

z funkcją rozdrabniania w podziale na 3 części,”; 
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4) w załączniku nr 6 do SWZ -  Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

dla części nr 1 

„²Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby 

umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy.” 

 

5) w załączniku nr 7 do SWZ - Wykaz wykonanych usług Część nr 1 

„²Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby 

umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy.” 

 

6) w załączniku nr 8 do SWZ - Harmonogram realizacji zamówienia  Część nr 1 

„²Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby 

umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy.” 

 

7) zmienione treści załączników do SWZ: 

a) SWZ 

b) załącznik nr 2 – formularz oferty 

c) załącznik nr 6 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Część nr 

1 

d) załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych usług Część nr 1 

e) załącznik nr 8 – Harmonogram realizacji zamówienia  Część nr 1  

  - stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez 

zmian. 

Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmiana treści Specyfikacji warunków zamówienia nie ulega zmianie 

treść ogłoszenia o zmówieniu. 
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