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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. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1 

Chcielibyśmy wziąć udział w przetargu DA.22.4.2021.ZF tylko dla części 3 - dostawa suszarki rozpyłowej. 

Prosimy o informację jakie załączniki powinniśmy złożyć wraz z ofertą ( urządzenia produkujemy i nie 

mamy żadnych podwykonawców ani osób trzecich ) oraz jak powinny być one wypełnione - wydruk i 

wypełnienie długopisem a następnie skan dok, czy wypełnienie w programie doc. Bardzo proszę o 

pomocne informacje.  

 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający informuje, że wykonawca składa wraz z ofertą zgodnie z Rozdziałem XIV Specyfikacji 

warunków zamówienia następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w postaci elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie z osobna) – JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), 

2) pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawców powołujący się na zasoby 

podmiotów trzecich, 

3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile składa pełnomocnik, 

4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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zamówienie. 

Ponadto Zamawiający informuje, że ofertę oraz załączone dokumenty należy sporządzić w języku polskim, 

w postaci elektronicznej, które należy następnie opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj. 

Zamawiający zaleca wypełnione dokumenty w wersji DOC zamienić na plik (format) PDF i następnie 

podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku udzielona odpowiedzią  zapisy Specyfikacji warunków 

zamówienia pozostają bez zmian. 

 

Ponadto informuję, iż w związku z ww. odpowiedzią  na pytanie nie ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zmówieniu. 
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