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Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.), którego przedmiotem jest: Adaptacja części parteru budynku Narodowego Centrum Nauki wraz z 
przebudową instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej – etap I i 
etap III, Znak sprawy: DSO. 271.2.11.2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz informacje na 
temat dokonanych zmian SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp:

Pytanie 1
1. Czy to u góry to nie jest III etap? Instalacja klim. w pom. przy recepcji
2. Czy zaznaczone pomieszczenie wchodzi w zakres przetargu- Adaptacja części parteru budynku 
Narodowego Centrum Nauki wraz z przebudową instalacji wewnętrznych - etap I i etap III
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Odpowiedź 1
Zamawiający informuje, iż wskazane na rysunku pomieszczenie jest pomieszczeniem zaplecza 
wskazanym w np. SIWZ w rozdz. III pkt 4 „oraz etap III (…) instalacja klimatyzacji w pom. zaplecza przy 
recepcji (…)” . Zatem jest to pomieszczenie w którym należy wykonać klimatyzację. 

Pytanie 2
Czy zestawienie materiałów dołączonych do przedmiaru jest wyłącznie pomocnicze?
Czy można wycenić użycie materiałów analogicznych o niegorszych właściwościach w oparciu o 
zużycia deklarowane przez producenta?

Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, iż zgodnie z p.III ust.4 UWAGA 1 SIWZ "przedmiar jest dokumentem 
pomocniczym, który może służyć jedynie do oszacowania rozmiarów zadania. W celu sporządzenia 
należytej wyceny oferty należy zapoznać się szczegółowo z Projektami budowlanymi, Projektami 
wykonawczymi oraz STWiOR"
Ponadto zgodnie z p.XIV ust.3 SIWZ "Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do 
SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny 
i ilości należy traktować jako orientacyjne"

Natomiast zasady zastosowania materiałów równoważnych reguluje p.III ust. 10 i 11 SIWZ, tj:
"10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu 
zamówienia.
11. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym"

Pytanie 3
Proszę o udostępnienie dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia oferty odnośnie 
wykładziny dywanowej ( Wysokość runa, Wysokość całkowita, Klasa użytkowa, Gramatura całkowita 
itp.) 

Odpowiedź 3
Zamawiający informuje, iż obecnie posiada wykładzinę  Desso Essence. Wykonawca jest  obowiązany 
zaproponować wykładzinę taką sama lub równoważną - zgodnie z SIWZ

Pytanie 4
Zamawiający przewiduje w projekcie zastosowanie rolet okiennych analogicznych do istniejących – 
proszę o udostępnienie dodatkowych informacji odnośnie istniejących rolet. 

Odpowiedź 4
Zamawiający informuje, iż obecnie posiada rolety  Skalmar (tkanina Natte 420, kolor white/pearl grey z 
blendą maskującą).
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Pytanie 5
Czy zamawiający wymaga aby urządzenia takie jak lodówka z zamrażarką, kuchenka mikrofalowa 
spełniały konkretne parametry (np. klasa energetyczna itp.) ?

Odpowiedź 5
Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie wyposażał pomieszczenia socjalnego w żaden sprzęt 
– zgodnie z rozdz. III SIWZ

Pytanie 6
Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 7.08.2020 

Odpowiedź 6
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść zmian przy przygotowywaniu 
składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia nie 
skutkują zmianami treści SIWZ i nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie 
skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też 
Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

dr Marcin Liana 

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Nauki
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