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Warszawa, dnia 21 września 2022 r. 
 

 
Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa konstrukcji budynku głównego stacji 
im. H. Arctowskiego” o wartości przekraczającej progi unijne 

 
Numer postępowania: BG-ARCTOWSKI PNU 07 22 
 

I. Zamawiający – Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 
Warszawa, dalej jako: „Zamawiający”, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 j.t.), dalej jako: „Pzp”, niniejszym 
udziela wyjaśnień treści SWZ: 
 

1. Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy zamówienie obejmuje swoim zakresem dostarczenie systemu 
klucza generalnego. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie nie obejmuje systemu klucza generalnego. Dostarczana stolarka drzwiowa powinna być 
dostosowana do łatwego montażu wkładek patentowych klucza generalnego, będącego przedmiotem 
osobnego zamówienia. 
 

2. Pytanie nr 2: 
Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy zamówienie obejmuje swoim zakresem dostarczenie armatury 
i ceramiki łazienkowej. 
 

Odpowiedź: 

Zamówienie nie obejmuje zakresem dostawy armatury i ceramiki łazienkowej. 
 

3. Pytanie nr 3: 
Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy zamówienie obejmuje swoim zakresem dostarczenie 
akcesoriów sanitarnych. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie nie obejmuje zakresem dostawy akcesoriów sanitarnych. 
 

4. Pytanie nr 4: 
Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy zamówienie obejmuje swoim zakresem dostarczenie 
kompletnej prefabrykowanej sauny.  

 
Odpowiedź: 
Zamówienie obejmuje materiały konstrukcyjne niezbędne do wykończenia pomieszczenia sauny wraz 
ze stolarką drzwiową, bez instalacji sanitarnych i grzewczych. 

 
5. Pytanie nr 5: 
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Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy zamówienie obejmuje swoim zakresem dostarczenie 
wyposażenia oraz regałów gastronomicznych.  

 
Odpowiedź: 
Zamówienie nie obejmuje zakresem dostawy wyposażenia oraz regałów gastronomicznych. 
 

6. Pytanie nr 6: 
Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy zamówienie obejmuje swoim zakresem dostarczenie 
wyposażenia pralni. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie nie obejmuje zakresem dostawy wyposażenia pralni. 
 

7. Pytanie nr 7: 
Zwracamy się z prośbą o uściślenie, czy zamówienie obejmuje swoim zakresem dostarczenie 
wyposażenia sali fitness.  

 
Odpowiedź: 
Zamówienie nie obejmuje zakresem dostawy wyposażenia sali fitness. 

 
8. Pytanie nr 8: 

Zgodnie z pkt 4.4 Załącznika nr 3 do OPZ – Opis techniczny próbnego montażu fragmentu konstrukcji 
stalowo-drewnianej, wraz z obudową nowego budynku głównego „Przyjęto założenie redukcji zakresu 
próbnego montażu do fragmentu powtarzalnej części konstrukcji budynku, oraz stropu górnego w części 
środkowej między osiami C1, C2, C3. Do próbnego montażu wybrano reprezentatywny fragment 
skrzydła miedzy osiami A1 i D1.” W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uściślenie czy 
zamówienie obejmuje swoim zakresem próbny montaż całości stropu w osiach C1, C2, C3 wraz ze 
świetlikami? Jeżeli tak, to czy w zakresie montażu próbnego jest wykonanie podkonstrukcji 
gwarantującej podporę dla tej części stropu? Z informacji, jakie posiada Oferent, wynika, że dla stropu w 
osiach C1, C2, C3 brak jest tymczasowej podkonstrukcji umożliwiającej dokonanie próbnego montażu. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem 4.3. Opisu techniczny próbnego montażu, celem próbnego montażu jest:  
•  sprawdzenie prawidłowości wykonania elementów konstrukcji,  
•  sprawdzenia możliwości ich zespolenia oraz nieprzewidzianych kolizji;  
•  wypracowanie optymalnej kolejności montażu paneli obudowy oraz weryfikacja ewentualnych kolizji, 
przy czym z założenia montaż obejmuje reprezentatywną część konstrukcji budynku, a nie jej całość.  
 
Zamówienie obejmuje zakresem montaż próbny całości stropu w osiach C1, C2, C3. Zamawiający stoi 
na stanowisku, że montaż świetlików nie jest niezbędny na etapie próbnego montażu, o ile Wykonawca 
nie uzna, że stanowią one element mający wpływ na „wypracowanie optymalnej kolejności montażu 
paneli obudowy oraz weryfikacji ewentualnych kolizji”. Montaż próbny powinien bezwzględnie 
obejmować panele obudowy, w których osadzone zostaną świetliki. Dla stropu w osiach C1, C2, C3 
brak jest tymczasowej podkonstrukcji. Z uwagi na „płaską” powierzchnię dolną konstrukcji stropu 
Zamawiający zakłada wykonanie próbnego montażu stropu w osiach C1, C2, C3 na tymczasowych 
podporach, np. w formie drewnianych belek podwalinach usytuowanych w miejscach docelowego 
podparcia na słupach, bezpośrednio na poziomie terenu przeznaczonego pod próbny montaż, 
niezależnie od pozostałych elementów podlegających próbnemu montażowi. 
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9. Pytanie nr 9: 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zakresie montażu próbnego jest montaż paneli elewacyjnych 
wg opisu: „Konstrukcja paneli składa się rusztu drewnianego z łat poziomych o przekrojach 
80*100mm(80*120mm) i pionowych prostych i łukowych o przekrojach 60*140mm. Zewnętrzną 
i wewnętrzną obudowę wykonać ze sklejki (na łukach giętej), oraz wypełnić wg wytycznych 
architektonicznych” bez warstw izolacyjnych tj. pianki neoprenowej, membrany oraz blachy na rąbek? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie montażu próbnego nie wymaga wypełnienia zawierającego 
warstwy izolacyjne (tj. pianki neoprenowe i membrany) oraz blachy układanej na rąbek. 
 

II. Dodatkowo, działając w oparciu o art. 137 ust. 1 Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ 
w następującym zakresie: 
 

1. W treści punktu 13.1. SWZ wprowadza się następującą zmianę:  
 
było:  
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 24 grudnia 2022 r.  
 
jest:  
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28 grudnia 2022 r. 
 

2. W treści punktu 14.1. SWZ wprowadza się następującą zmianę:  
 
było:  
Ofertę oraz dokumenty składane razem z ofertą należy złożyć do dnia 26 września 2022 r. do godz. 
10:00.  
 
jest:  
Ofertę oraz dokumenty składane razem z ofertą należy złożyć do dnia 30 września 2022 r. do godz. 
10:00.  
 

3. W treści punktu 14.3. SWZ wprowadza się następującą zmianę:  
 
było:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2022 r. o godz. 12:00, zgodnie z art. 222 Pzp.  
 
jest:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r. o godz. 12:00, zgodnie z art. 222 Pzp. 
 

III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałym zakresie dokumentacja Postępowania 
pozostaje bez zmian.  
 
 
 
 
 


