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INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 
 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą:  
Dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na 4 zadania do realizacji projektu "Novel 
targeted therapy based on dual warhead conjugates against FGFR-dependent cancers” 
wybranego w ramach POLNOR 2019 call, finansowanego w obszarze programowym „Badania” 
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadanie 1: Końcówki do pipet; Zadanie 2: 
Materiały do biologii molekularnej i komórkowej; Zadanie 3: Pipety serologiczne; Zadanie 4: 
Materiały laboratoryjne ogólnego stosowania. 

 
 
Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w poniższym zakresie: 
1) Spis treści SWZ: usuwa się załącznik nr 6  
2) Rozdział VIII , pkt 1.4.   

było:  
„Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym 
średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:  
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 
JEST: 
„Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod 
następującym adresem internetowym:  
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html 

3) Rozdział IX, pkt. 1.3. – nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu, 

4) Rozdział XIII, ust. 2 lit. e) – usuwa się:  „Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
uPzp – jeżeli dotyczy, Załącznik nr 6 do SWZ”.  
Nie ma obowiązku składania ww. oświadczenia w niniejszym postępowaniu. 
 

5) Rozdział XIII, ust. 3 ppk 2 lit c) usuwa się: „Oświadczenie wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ)”.  
Nie ma obowiązku składania ww. oświadczenia w niniejszym postępowaniu. 

6) Rozdział XXVI: tytuł Rozdziału: 
było: „Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa Iw art. 214 ust 1 pkt 7 
uPzp”I\ 
Jest: „Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa Iw art. 214 ust 1 pkt 8 
uPzp” 
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Tekst Rozdziału XXVI: 
Było: „Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 uPzp”.  
Jest: „Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 8 uPzp”. 
  

 
Ponadto Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu nr Dz.U/S S77 21/04/2021 
196479-2121-PL w rozdz. VI.3) „Informacje dodatkowe”: 

a) Wykreślając pkt 1) ppkt 5 o treści: „oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
uPzp – jeżeli dotyczy;” 

b) Zmieniając pkt 6) było: zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 
214 ust 1 pkt 7 uPzp; 
JEST: zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 8 
uPzp; 

 Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – do 2 czerwca 2021 r., do godz. 10:00; 
Nowy termin otwarcia ofert –  2 czerwca 2021 r., godz. 11:00. 
Nowy termin związania ofertą – 30 sierpnia 2021 r.                                                                                                
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