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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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwana: „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku 
Narodowego Centrum Nauki w zakresie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych wraz z przebudową 
instalacji wewnętrznych, znak sprawy: DSO.271.3.3.2019

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
Prosimy o podanie parametrów technicznych (rozdzielczość, moc, zakres działania, rozmiar itp.) 
następujących urządzeń wymienionych w przedmiarze: projekt, winda projektora, ekran projekcyjny. 

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie obejmuje dostawy projektorów, dlatego 
dokumentacja nie zawiera ich szczegółowej specyfikacji. Wymagania i specyfikacje techniczne 
dotyczące wind i ekranów projekcyjnych znajdują się w Dokumentacji projektowej, która stanowi 
Załączniku nr 9 do SIWZ (Projekt wykonawczy, pkt 7 ppkt 7.2 Podstawowe dane techniczne urządzeń 
audiowizualnych, pozycja w tabeli nr 21 i 22; nazwa pliku: „Opis p. wykonawczy”).

Pytanie nr 2
Czy folie samomatujące sterowane systemem BMS mają być dostarczone w formie folii naklejanych 
na szybę (po dostarczeniu ślusarki aluminiowej) czy mają być to folie wbudowane (zintegrowane) 
między dwie szyby i zamocowane w profilach ślusarki czyli tzw. laminat LCD np. 5.5.4?

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że folię ciekłokrystaliczną należy zamontować na gotową ślusarkę aluminiową 
z uwagi na wymagane atesty przeciwpożarowe ślusarki. Zgodnie z dokumentacją projektową 
sterowanie foliami powinno umożliwić integrację z systemem zarządzania salami.

Pytanie nr 3
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie kwoty jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na 
realizację zamówienia.
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Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający podaje kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść wyżej udzielonych wyjaśnień 
przy przygotowywaniu składanych ofert. Udzielone wyjaśnienia nie skutkują zmianami treści SIWZ, 
które 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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