
 

 
 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ 

W WARSZAWIE 
ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa, tel.: +22 597 07 00, fax: +22 597 07 15 

e-mail: secretariat@iimcb.gov.pl, www.iimcb.gov.pl 

 

Warszawa, dn. 5 maja 2022 r.  
ADZ.261.27.2022 

 
Wykonawcy – 

uczestnicy postępowania 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 
podstawowym, którego przedmiotem jest „sprzedaż, dostawa, instalacja  
oraz uruchomienie fabrycznie nowych systemów IVC”, znak sprawy: 
ADZ.261.27.2022 

 
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej  w Warszawie, zwany dalej 

Zamawiającym, na mocy art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w następującym zakresie: 

 

1. Rozdział XIII, punkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. Cena oferty winna być wyrażona w EURO (EUR) i obliczona zgodnie z tabelą w Formularzu 

oferty (Załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający na potrzeby porównania cen, dokona  

jej przeliczenia na złote polskie (PLN) według kursu średniego EUR opublikowanego  

przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert.” 

 

2. Rozdział XIII, punkt 7 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą  prowadzone w euro (EUR)”. 

 

3. Załącznik nr 3 do SWZ – formularz oferty otrzymuje brzmienie wskazane w załączniku 

do niniejszego pisma. 

 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

edytowalne wersje załączników do SWZ. 

 

 

 

Załącznik: 

Formularz oferty (załącznik nr 3 do SWZ) po zmianach. 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
        .................................., dn. 
........................ 
 
Pełna nazwa Wykonawcy:        

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

Adres: ........................................................................................... 

  (kod, miasto, ulica, numer domu) 

Województwo i powiat: ......................................................................... 

Nr tel. ..................................................................................................... 

Nr fax. .................................................................................................... 

Adres e – mail ........................................................................................ 

Strona www. .......................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................ 

REGON: ................................................................................................. 

Nazwa banku i nr oddziału ..................................................................... 

Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB):  

................................................................................................................. 

 

Rodzaj  wykonawcy - proszę o uzupełnienie: 
 
………………………………………………………………………………………....…….. 

(możliwe do wyboru: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, jednoosobowa działalność 
gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, inny rodzaj)  
 
 

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: 

sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie fabrycznie nowych systemów IVC 

do hodowli zwierząt laboratoryjnych 

 
Dla: MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU 
BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ 

W WARSZAWIE 
ul. Księcia Trojdena 4, 02-109 Warszawa,  
NIP: 5262278704,  REGON: 013082798, 
  

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia: 
 

1. Za cenę oferty w wysokości: 
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1.1. CENA OFERTY NETTO : ............................ EUR (słownie EUR: .................................. 

1.2. Stawka podatku VAT …...…%* 

1.3. CENA OFERTY BRUTTO: ............................ EUR* (słownie EUR: 

...................................)* 

Wyliczoną na podstawie niżej wskazanej tabeli – Wykonawca jest zobowiązany  

do jej wypełnienia: 

L.p. Nazwa  

Nazwa 
producenta  

lub marka oraz 
model lub nr 

katalogowy 
producenta 

Ilość 
(wypełnia 

Wykonawca) 

Cena 

jedn. 
netto 

[EUR] 

Wartość 
netto 
[EUR] 

Stawka 

podatku 
VAT 

[%] 

Wartość 

podatku 
VAT 

[EUR] 

Wartość 

brutto 
[EUR] 

 

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=8+6 

1. 
Jednostka 

wentylująca 
 

2      

2 Regał 
 

4      

3 

Kompletna 
indywidualnie 
wentylowana 

klatka 
zawierająca: 
1) podstawa 

klatki; 
2) ruszt na 

paszę 
3) pokrywę 

klatki 
4) butelkę do 

pojenia 
zwierząt; 

5) kapsel do 
butelki 

6) tabliczki na 
karty opisowe  

 

……      

4 
Stacja 

wymiany 
klatek 

 
2      

RAZEM:  X   

 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).* 
*oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską  
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Oświadczam, że wybór Naszej oferty: 

− nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług * 

− będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od następujących 

towarów/usług zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *: 
 

……………………………………………… - …………………………………..………………… netto 

 Nazwa towaru/usługi   wartość bez kwoty podatku VAT 
 

*Podstawa prawna: art. 225 ustawy. 

 

2. Oświadczamy, że oferowany przez nas system posiada następujące 

funkcjonalności/parametry podlegające ocenie w ramach kryterium oceny ofert „parametry 

techniczne”: 

 

L.p. 
Opis podkryteriów w ramach kryterium oceny ofert – „parametry 

techniczne” 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ 
WPISUJĄC: 

„TAK” lub „NIE” 

1 

Klatka indywidualnie wentylowana zaopatrzona w otwory wlotu  
i wylotu powietrza, zaopatrzone w samozamykające się zawory  

wraz z uszczelkami z tworzywa sztucznego w celu podwyższenia 
poziomu szczelności klatki. 

…………. 

2 

Wokół noska kapsla do butelki (od zewnątrz) zlokalizowana uszczelka  

z tworzywa sztucznego, w celu podwyższenia poziomu szczelności 
klatki. Uszczelka umiejscowiona w wyżłobieniu noska, co zapobiega  
jej zsuwaniu się. 

…………. 

3 
Podstawa klatki wyposażona we wzbogacenie (np. w postaci schodka) 

będące integralnym elementem podstawy. 
…………. 

4 
Kapsel do butelki wykonany ze stali nierdzewnej wyższej klasy - 

minimum AISI316 lub równoważnej. 
…………. 

5 
Ruszt na paszę połówkowy, w celu zmniejszenia masy klatki 
indywidualnie wentylowanej. 

…………. 

6 
Dysze nie ingerujące do wnętrza klatek w celu uniknięcia zanieczyszczeń 
krzyżowych. 

…………. 

7 

Wszystkie rogi podstawy regału muszą być zaokrąglone, co zapobiega 

niszczeniu ścian pomieszczenia i kontuzjom użytkowników  
(bez zastosowania odbojników). 

…………. 

8 
Jednostka wentylująca umożliwia dostarczenie przefiltrowanego 
filtrami HEPA powietrza z minimalnie 70 wymianami powietrza w ciągu 
godziny w każdej indywidualnie wentylowanej klatce.  

…………. 

9 

Jednostka wentylująca pozwala na zastosowanie dedykowanego 
programu do przeprowadzania automatycznej skutecznej dezynfekcji 

przy użyciu H2O2. Do oferty należy załączyć wyciąg z instrukcji obsługi 
lub dokument równoważny, który pozwoli na potwierdzenie,  

że producent przewidział zastosowanie takiego czynnika 

…………. 
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dezynfekującego – (jako przedmiotowy środek dowodowy składany 
wraz z ofertą). 

10 
Wszystkie rogi podstawy jednostki muszą być zaokrąglone lub posiadać 
odbojniki, co zapobiega niszczeniu ścian pomieszczenia i kontuzjom 
użytkowników. 

…………. 

11 

Stacja wymiany klatek wyposażona w minimum dwa wentylatory.  
Jeden wentylator lub system wentylatorów, zlokalizowany nad blatem 
roboczym, odpowiedzialny za funkcjonowanie laminarnego przepływu 

powietrza i izolację blatu roboczego od środowiska zewnętrznego .  
Drugi wentylator lub system wentylatorów, zlokalizowany pod blatem 

roboczym,  musi być odpowiedzialny za funkcjonowanie bariery 
powietrznej uniemożliwiającej wydostawanie się powietrza  
z przestrzeni roboczej do pomieszczenia i z pomieszczenia  

do przestrzeni roboczej. 

…………. 

12 
Uniemożliwienie recyrkulacji powietrza w celu zagwarantowania 

skuteczności funkcjonowania bariery powietrznej.  
…………. 

13 

Stacje wymiany klatek wyposażone w system wizualny z historią 
alarmów, wskazujący datę pojawienia się alarmu oraz opis lub symbol 
alarmu. Do oferty należy załączyć wyciąg z instrukcji obsługi  

lub dokument równoważny, który pozwoli na potwierdzenie 
posiadanej funkcji – (jako przedmiotowy środek dowodowy, składany 

wraz z ofertą). 

…………. 

14 
Możliwość konfiguracji ustawienia blatu roboczego w pozycji płaskiej 
lub zagłębionej zabezpieczającej sprzęty przed zsunięciem na podłogę 

podczas pracy. 

…………. 

 
 
Pozostawienie pustego pola przy danym podkryterium skutkuje uzyskaniem w tym podkryterium  

0 punktów. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami* i/lub zmianami* 

Specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

2. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. W zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.  

4. Realizację usług/dostaw objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału 

podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*: 

Część/zakres zamówienia, którą zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom  

Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znani) 

  

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ, tj. przez okres 30 dni 

od upływu terminu składania ofert.  
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6. Informujemy o dostępności wymaganych w SWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w Rozdziale V SWZ: 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu Numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia 

u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył 

oświadczenia lub dokumenty 

  

  

 

7. Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy  

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy  

lub nie będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, 

jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych  

lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form  

tej komunikacji. 

8. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania istotnej zmiany 

postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty, zgodnie z warunkami 

określonymi w Rozdziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

9. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w załączniku nr/nazwa ….. do Oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,   

co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty *.  
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 222 ust. 5 ustawy) 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym: 

_______________________________________, e-mail: __________________________ 

 

11. Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/ konsorcjum* dla potrzeb 

niniejszego postępowania jest następujący: 

_________________________________________________________________________ 

12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

-  ____________________________________________________________________ 

-  ____________________________________________________________________ 

 

 
UWAGA! Dokument musi zostać prawidłowo podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem 

dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. 
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