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Nr referencyjny 
ADP/W/APP/0725/156/ABM20/2022         Warszawa, 16.02.2022 
 

 
Zapytanie do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 
znak sprawy: APP_416_ABM20_2022 

 
 
 
Pytania i odpowiedzi: 
 

1. Czy, w związku z faktem, iż kluczowe dokumenty (protokół, broszura badacza, 
informacja i świadoma zgoda, CRF) są wymagane do złożenia zarówno do KBE i URPL w 
finalnych wersjach, jest możliwe połączenie ETAPU I i II i wykonanie usługi do 
31.05.2022 r?:  
 
Zamawiający zmienia zapis w treści zapytania ofertowego w punkcie III: 
 
z „1. Zamawiający oczekuje wykonania całości usługi w terminie od daty podpisania 
umowy do 31.07.2022 r., w tym:  
- Etap 1 – do 30.04.2022 r.” 
 
na „1. Zamawiający oczekuje wykonania całości usługi w terminie od daty podpisania 
umowy do 31.07.2022 r., w tym:  
- Etap 1 – do 31.05.2022 r.” 
 

2. Czy możliwa jest zmiana zapisów umowy w ten sposób, aby dokonanie płatność 
nastąpiło po zakończeniu połączonych Etapów I i II oraz włączenie do umowy zapisu - 
okresu gwarancji na wykonane usługi na kolejne 2 miesiące.: 
 
Zamawiający zmienia wzór Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego 
APP_416_ABM20_2022 w zakresie: 
 
– Zamawiający zmienia zapis we wzorze treści umowy w punkcie 4: 
z „4. Płatność nastąpi po prawidłowym wykonaniu 3 etapów przedmiotu umowy (…)”. 
 
na „4. Płatność nastąpi zgodnie z punktem 4.5. po prawidłowym wykonaniu etapów 
umowy (…)”. 
 
– Zamawiający zaktualizował pkt. 4 wzoru umowy, dodano pkt 4.5 w następującej treści: 
„4.5. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktur w trybie podzielonym: 75% 
wartości umowy po wykonaniu etapów 1 i 2 oraz pozostałe 25% zostanie wypłacone po 
potwierdzeniu prawidłowości złożonej dokumentacji przez instytucje zewnętrzne (KB 
oraz URPL), tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania etapu 3 przedmiotu 
umowy.” 
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3. Czy możliwe jest złożenie oferty i podpisanie umowy przez Konsorcjum, w imieniu 

którego występuje LIDER (dla uproszczenia i przyspieszenia realizacji kontraktu). Czy 
zleceniodawca, w takiej sytuacji, może dokonać płatności na dwa osobne podmioty 
gospodarcze na podstawie dwóch faktur: 
 
Nie ma żadnych przeszkód natury formalno - prawnej, by oferta została złożona przez 
konsorcjum reprezentowane przez lidera. Należy podkreślić, iż w przypadku, gdy 
konsorcjum firm reprezentowane jest przez lidera, to jest on zobowiązany do 
uregulowania w umowach z konsorcjantami poszczególnych należności konsorcjantów 
związanych z udziałem w konsorcjum. Natomiast w stosunku do Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, to lider jest reprezentantem konsorcjum i to on powinien 
wystawić fakturę związaną z należnością z tytułu wykonania umowy przez konsorcjum. 

 
 

Z poważaniem 
 


		2022-02-16T18:36:25+0100
	Jarosław Gopek


		2022-02-16T19:05:27+0100
	Dorota Szubstarska




