
 

 
 

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, 15 lutego 2022 r.  

ADZ.261.6.2022 
 
 

Wykonawcy – 
uczestnicy postępowania 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 
podstawowym, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług naukowych 
z zakresu embriologii na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii 
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie”, znak sprawy: ADZ.261.6.2022 

 
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. 

 

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:  

Zwracam się z uprzejma prośbą o informację czy do postępowania ADZ.261.6.2022 

Świadczenie usług naukowych z zakresu embriologii na potrzeby Międzynarodowego 

Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/571113)) należy dołączyć dokumenty wskazane 

w SWZ  w części V 1.2: 
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1. Wykonawca musi być wpisany do rejestru użytkowników o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt. 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 

naukowych lube edukacyjnych (Dz. U. poz. 266) 

2. Wykonawca musi dysponować zgodą Ministra Klimatu i Środowiska na zamknięte użycie 

GMO.  

 

Czy wystarczającym będzie, na etapie składania oferty, wskazanie ich w tabeli w ofercie 

w części oświadczenia? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:  

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane złożenie 

podmiotowych środków dowodowych. Wystarczającym do wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu (zarówno na etapie składania oferty jak i rozstrzygnięcia 

postępowania) jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz braku 

podstaw wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Korzystając z okazji Zamawiający zwraca uwagę, że komunikacja między Zamawiającym 

i Wykonawcą, w tym w szczególności składanie ofert ma miejsce przy użyciu platformy 

zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/571113. Wymogi co do formy oferty oraz sposobu 

jej dostarczenia zostały określone w SWZ. Oferty przesłane pocztą elektroniczną, 

z pominięciem platformy zakupowej będą podlegały odrzuceniu. 
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