
 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

 

Warszawa, dnia 11 czerwca 2021 r. 

 
Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.  dostawa Konstrukcji Stalowej dla Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. H. Arctowskiego wraz z montażem o wartości przekraczającej 

progi unijne 
 
 
Numer postępowania: RBG-ARCTOWSKI PNU 05 21 
 

I. Zamawiający – Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. A. 
Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, dalej jako: „Zamawiający”, działając w oparciu o art. 
135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 
2019), dalej jako: „Pzp”, niniejszym publikuje odpowiedź na pytanie dotyczące treści 
specyfikacji warunków zamówienia dla Postępowania, dalej jako: „SWZ”, niniejszym 
publikuje wyjaśnienie treści SWZ. 

 
1. Treść pytania: „Prosimy o odpowiedz na pytanie: * Kto ponosi odpowiedzialność za 

dostarczenie systemu igłofiltrów? W dokumentacji jest rozbieżność. W dokumencie_: 
Załącznik_2_do_umowy_OPZ2_konstrukcja_stalowa__fundamenty_ jest napisane: 
Natomiast w dokumencie: _STWIORB_roboty ziemne_zał2.5_do_OPZ2_ jest 
napisane:” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedzialność za dostarczenie igłofiltrów ponosi Zamawiający. 

 
 

II. Dodatkowo, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 
treści SWZ w następującym zakresie: 

 
1. w załączniku 5 do OPZ 2 (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – Roboty Ziemne, plik o nazwie: „STWIORB_roboty 
ziemne_zał2.5_do_OPZ2”), pkt 5,3 wykreśla się zdanie: 

 
„Wykonawca zobowiązany jest do: 
dostarczenia całego niezbędnego sprzętu na potrzeby wykonania instalacji igłofiltrowej,  
tj. agregatów pompowych, zestawów igłofiltrowych, rur obsadowych, rurociągów 
zrzutowych, zestawu sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu”  

 
2. w treści punktu IX.8 SWZ wprowadza się następującą modyfikację: 
 

było: 
Identyfikator postępowania: RBG-ARCTOWSKI PNU 05 21 

 
jest: 

 Identyfikator postępowania: 6d48b847-52c4-43ad-b1b1-b6b43cf1f080 
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3. w treści punktu IX.9 SWZ wprowadza się następującą modyfikację: 
 

było: 
Klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest w 
szczegółach ogłoszenia dostępnego na miniPortalu. Dane postępowanie można 
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej 
opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 
jest: 
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 
Postępowania. 

 
 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałym zakresie dokumentacja 
Postępowania pozostaje bez zmian.  


