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dr Marcin Liana
Zastępca Dyrektora 
Narodowego Centrum Nauki
DSO.271.3.2.2019 Kraków, 19-02-2019

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) pn. Dostawa mebli 
i wyposażenia dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.2.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1
Zamawiający pisze „przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia, do złożenia 
w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: Dla 
części 3 przedmiotu zamówienia:

a) certyfikat potwierdzający trudnopalność (zgodnie z normą PN-EM 1021-1:2014-12) tkanin 
z których wykonano panele akustyczne

Czy zamawiający nie miał na myśli certyfikatu/raportu z badań potwierdzającego trudnopalność dla 
całego produktu a nie samej tapicerki, która jest tylko częścią całego produktu i nie świadczy 
o trudnopalności całego produktu? Montaż na ścianę kwalifikowany jest jako materiał budowlany i innej 
certyfikacji – Klasyfikacji ogniowej materiałów budowlanych i elementów budynków, potwierdzony 
normą PN-EN 13501-1+A1:2010, czy nie powinien być załączony Raport z Badań o certyfikacji 
trudnopalności na cały produkt?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że wymaga aby certyfikat potwierdzający trudnopalność dotyczył całego 
produktu. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę wskazanej normy oraz na podstawie art. 38 
ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści ust. 7 pkt 3 lit a Rozdziału VII SIWZ (dot. części 3 przedmiotu 
zamówienia), który otrzymuje następujące brzmienie:

„a) certyfikat potwierdzający trudnopalność paneli akustycznych (zgodnie z normą PN-EN 
13501-1+A1:2010 lub PN-EN 13501-1:2019-02)”. 

Zmianie ulega także treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 
do SIWZ w miejscu Cześć 3 – Panele akustyczne, tiret trzecie, który otrzymuje następujące brzmienie:

„-całość trudnopalna, potwierdzona certyfikatem (zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 
lub PN-EN 13501-1:2019-02).”
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Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść powyższych zmian przy 
przygotowywaniu składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Udzielone 
wyjaśnienia skutkują zmianami treści SIWZ, które wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak 
również skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, 
dlatego też Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 6 marca 2019 r. Otwarcie ofert 
nastąpi w tym samym dniu, godzina i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

dr Marcin Liana

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Nauki
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