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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Dotyczy: zapytania ofertowego o cenę na: sukcesywny zakup paliw płynnych ti. 
benzyny bezołowiowei i oleju napędowego do samochodów służbowych Instytutu 
Ochrony Roślin-PIB oraz ieqo iednostek terenowych w systemie sprzedaży 
bezgotówkowei-znak postępowania: IORPIBIZP/O/Paliwo. f/ot/2021 

Szanowni Państwo 
W ramach przedmiotowego postępowania zadano zapytania. Poniżej przedstawiam 
treść zapytania i odpowiedzi zamawiającego . Odpowiedzi są wiążące i należy je 
wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty. 

l.p. 
1 
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Treść zapytania 

Czy Zamawiający dokona zmiany 
pkt 1 O zaproszenia do złożenia 
oferty cenowej poprzez wskazanie 
właściwej daty, z której powinna 
zostać podana cena, gdyż w tym 
momencie w dokumentach 
wskazana jest data 27.11 .2020 r. 
natomiast na formularzu oferty 
26.11 .2019 r.? 

Czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany poprzez 
zaakceptowanie wysłania oferty na 
adres mailowy Zamawiającego w 
formie elektronicznej podpisanej 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i otworzy ofertę 
dopiero w dniu i godzinie otwarcia 
ofert oraz wysłania wszelkich 
dokumentów na wezwanie również 
w formie elektronicznej lub 
zamieści postępowanie na 
platformie zakupowej, na której 
będzie możliwość elektronicznego 

ul. Władysława Węgorka 20 
60-318 Poznań 
www.ior.poznan.pl 

Centrala 61 864 90 00 
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Odpowiedź Zamawiaiaceqo 
W treści Ogłoszenia o zamówieniu 

w pkt 1 O są podane daty składania i 
otwarcia ofert. Zapewne pytającemu 
chodziło o pkt 11 gdzie podano 
prawidłową datę: 27.11 .2020 r. 
Natomiast w formularzu ofertowym 
(zał. nr 1 do ooz) w pkt 3 w tabeli w 
kolumnie nr 3 rzeczywiście podano 
nieprawidłową datę 26.11.2019 r. 
Poprawna data to 27 listopada 2020 
r. Zamawiający umieści na stronie 
internetowej skorygowany załącznik
formularz oferty. 

Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia oferty na 
adres mailowy Zamawiającego 
(j .domagala@iorpib.poznan.pl) 
w formie elektronicznej 
podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym i 
otworzy ofertę dopiero w dniu i 
godzinie otwarcia ofert oraz 
wysłania wszelkich dokumentów 
na wezwanie również w formie 
elektronicznej. 
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Czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany w § 4 ust. 1 
dopisanie na końcu zapisu: ,. .. .. .. z 
wyjątkiem okresów przejściowego 
wyłączenia stacji paliw z powodu 
awarii systemu jej obsługi , zdarzeń 
losowych lub dostawy paliwa"? 

Czy w związku z zadanymi 
pytaniami, w przypadku braku 
zgody na przesłanie oferty w formie 
elektronicznej Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany 
terminu składania ofert na dzień 
09.12.2020? 

ul. Władysława Węgorka 20 
60-318 Poznań 
www.ior.poznan.pl 

Centrala 61 864 90 00 
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Zamawiający dokonuje zmiany w § 4 
ust. 1 wzoru umowy poprzez 
dopisanie na końcu zapisu: ,. ...... z 
wyjątkiem okresów przejściowego 
wyłączenia stacji paliw z powodu 
awarii systemu jej obsługi , zdarzeń 
losowych lub dostawy paliwa" 

Termin składania i otwarcia ofert w 
przedmiotowym postępowaniu 
zostaje przesunięty. Termin 
składania ofert upływa w dniu 
9 grudnia 2020 r.-godz. 12.00. 
Termin otwarcia ofert to 9 grudnia 
2020 r. godz. 12.15. Miejsca 
składania/otwarcia pozostają bez 
zmian. 

W imieniu Zamawiającego 
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Marek Mrówczyński 
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