
 

 

 

 

Warszawa, dnia 21.05.2021 r. 

                                                                                                     

…………………………………. 

                                                                          Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Zakup oraz dostawę mikroskopu-epi do analizy jakości 

i żywotności nasion w ramach projektu FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski - (znak sprawy BZP.26.2.4.2021FL)   

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

I. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 1. 
Czy Zamawiający uzna dostawy mikroskopów-epi (do obserwacji w świetle odbitym) z filtrami 

optycznymi do wzbudzenia epi-fluorescencji (rozszerzenie techniki oświetlenia odbitego „epi”) za 

rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia ?. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uznaje dostawy mikroskopów-epi (do obserwacji w świetle odbitym) z filtrami 
optycznymi do wzbudzenia epi-fluorescencji (rozszerzenie techniki oświetlenia odbitego „epi”) za 
rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie nr 2. 
Czy zamawiający wymaga min. 2 czy 3 dostaw, ponieważ w dwóch miejscach dokumentacji są różne 

informacje ?. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga min. 2 dostaw.  

 

II. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie: 

 

1. W zakresie załącznika nr 3 do ogłoszenia - wzór wykazu dostaw   

w pkt a) skreśla się dotychczasową treść: 
a) Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione dostawy 
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V 
ogłoszenia o zamówieniu, tj.:  
 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również realizuje, należycie, min. 3 dostawy o wartości co najmniej 40 000 zł 
brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia tj. dostawa 
mikroskopu-epi. 
 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

 



 

 

 
 
 
a) Oświadczam/-y*, że wykonałem (liśmy)* /wykonuję(jemy) niżej wymienione dostawy 
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale V 
ogłoszenia o zamówieniu, tj.:  
 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również realizuje, należycie, min. 2 dostawy o wartości co najmniej 40 000 zł 
brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia tj. dostawa 
mikroskopu-epi. 
 
 
 
 
 
 

        Podpisał 

Z-ca dyrektora ds. 

administracyjno-technicznych 

(-) Piotr Zakrzewski 


