
 

 

 

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”). 
 

 

 

Znak sprawy: DA.22.8.2022.ZG 

Warszawa, dn. 01 maja 2022 r. 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

bez negocjacji na „Dostawę odczynników, testów enzymatycznych, materiałów laboratoryjnych oraz 

wyrobów biurowych w podziale na 5 części dla Zakładu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł 

Energii w Bydgoszczy” (znak sprawy DA.22.8.2022.ZG). 

 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w zw. z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w 

prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

BYŁO: 

ROZDZIAŁ IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia - SWZ 

1. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres, pn.: Międzyzakładowa Grupa Problemowa ds. 

Mleczarstwa, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – 

dostawa od pn. do pt. w godz. 08:30 – 15:30 (po uprzednim uzgodnieniu terminu) – dla części nr 1-5 

Koszt transportu, ubezpieczenia w okresie dostawy i wniesienia po stronie Wykonawcy 

 

JEST: 

ROZDZIAŁ IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia -SWZ  

1. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres, pn.: Zakład Technologii Gorzelnictwa i 

Odnawialnych Źródeł Energii, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, 85-090 Bydgoszcz, do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego – dostawa od pn. do pt. w godz. 08:30 – 15:30 (po uprzednim 

uzgodnieniu terminu) – dla części nr 1-5 

Koszt transportu, ubezpieczenia w okresie dostawy i wniesienia po stronie Wykonawcy 
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Powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być 
uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowania dokumentów do złożenia ofert w 
postępowaniu. 
 

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

zmian. 

 

Ponadto informuję, iż nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zmówieniu. 

 

PROKURENT 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

- Państwowy Instytut Badawczy 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                     dr hab. inż.  Marek Roszko, prof. IBPRS 
                                                                                                          /dokument podpisany elektronicznie/ 
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