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Warszawa, 17 stycznia 2022 r.  
ADZ.261.67.2021 

 
Wykonawcy – 

uczestnicy postępowania 
 

 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 
podstawowym, którego przedmiotem jest „sprzedaż, dostawa, instalacja oraz 
uruchomienie fabrycznie nowego aparatu do RT-PCR z termocyklerem na 
elementach Peltiera z blokiem 384 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami 
o objętości 0,02 ml”, znak sprawy: ADZ.261.67.2021 

 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia („SWZ”), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 

udziela poniższych wyjaśnień oraz działając na podstawie art. 286 ustawy dokonuje zmiany 

treści SWZ. 

 

W przypadku, gdy udzielona w ramach wyjaśnień odpowiedź pozostaje w sprzeczności 

z postanowieniami SWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SWZ, należy przyjąć, 

że stanowi ona zmianę SWZ dokonaną przez Zamawiającego i będzie stanowiła podstawę dla 

oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy: 

 

1. Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązującą 

w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 

2. Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ za 

obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz 

z dotychczasową treścią SWZ. 

 

PYTANIE 1:  

Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 8. 

Zamawiający zapisał: 

„W przypadku awarii tego samego podzespołu w okresie trwania gwarancji, zostanie on 

wymieniony na fabrycznie nowy podzespół o tych samych bądź lepszych parametrach i 

otrzyma minimum 6-miesięczną gwarancję, niezależną od gwarancji na całe Urządzeń.” 
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Prosimy  o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: 

„W przypadku awarii tego samego podzespołu w okresie trwania gwarancji, zostanie on 

wymieniony na fabrycznie nowy podzespół o tych samych bądź lepszych parametrach i 

otrzyma minimum 3-miesięczną gwarancję, niezależną od gwarancji na całe Urządzeń.” 

Prośbę naszą motywujemy tym, iż producent którego reprezentujemy gwarantuje 3 miesiące 

gwarancji na części serwisowe. Zamawiający jest chroniony gwarancją przysługującą na 

urządzenie. W przypadku ponownej awarii tej samej części w trakcie trwania gwarancji 

urządzenia nawet i po upływie 3 miesięcy Zamawiający ma prawo do bezpłatnej wymiany w 

ramach gwarancji na urządzenie. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:  

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SWZ: 

1. Zmiana treści §6 ust. 8 załącznika nr 2 do SWZ – istotne postanowienia umowy w 

poniższym zakresie: 

 

BYŁO: 

„W przypadku awarii tego samego podzespołu w okresie trwania gwarancji, zostanie on 

wymieniony na fabrycznie nowy podzespół o tych samych bądź lepszych parametrach i 

otrzyma minimum 6-miesięczną gwarancję, niezależną od gwarancji na całe Urządzenie”. 

 

JEST PO ZMIANIE: 

„W przypadku awarii tego samego podzespołu w okresie trwania gwarancji, zostanie on 

wymieniony na fabrycznie nowy podzespół o tych samych bądź lepszych parametrach i 

otrzyma minimum 3-miesięczną gwarancję, niezależną od gwarancji na całe Urządzenie”. 

 

2. Zmiana Rozdziału X punkt 1 SWZ w poniższym zakresie: 

 

BYŁO: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert tj. do dnia 16.02.2022 r”. 

 

JEST PO ZMIANIE: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert tj. do dnia 18.02.2022 r”. 

 

3. Zmiana Rozdziału XI punkt 1 SWZ w poniższym zakresie: 
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BYŁO: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, poprzez 

umieszczenie na platformazakupowa.pl pod adresem : 

https://platformazakupowa.pl/pn/iimcb która stanowi stronę internetową prowadzonego 

postępowania  do dnia 18.01.2022 r. g. 10:00 – „Termin składania ofert”. Po wypełnieniu 

Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

 

JEST PO ZMIANIE: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, poprzez 

umieszczenie na platformazakupowa.pl pod adresem : 

https://platformazakupowa.pl/pn/iimcb która stanowi stronę internetową prowadzonego 

postępowania  do dnia 20.01.2022 r. g. 10:00 – „Termin składania ofert”. Po wypełnieniu 

Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników 

należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

 

4. Zmiana Rozdziału XII punkt 1 SWZ w poniższym zakresie: 

 

BYŁO: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie Terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął Termin składania ofert. Planowany termin 

otwarcia ofert to 18.01.2022 r. g. 10:05.” 

 

JEST PO ZMIANIE: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie Terminu składania ofert, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął Termin składania ofert. Planowany termin 

otwarcia ofert to 20.01.2022 r. g. 10:05”. 

 

W zakresie o którym mowa w punkcie 3 i 4 powyżej zmianie ulega również Ogłoszenie 

o zamówieniu. 
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