Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Znak:
BG ARCTOWSKI
PNU 07 22

Warszawa, dnia 26 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 wyjaśnienie, czy ilość z przedmiaru elementów drewnianych z drewna
klejonego GL28c (305m3) jest poprawna - z zestawień konstrukcji drewnianej wynika dużo mniejsza
ilość.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Załącznika nr 6 do OPZ – Przedmiar, zgodnie z
treścią Załącznika nr 1 do niniejszego pisma.
2. Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy ilość elementów stalowych dla elementów drewnianych (34
292 kg) jest poprawna - z zestawień konstrukcji wynika dużo mniejsza ilość.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Załącznika nr 6 do OPZ – Przedmiar, zgodnie z
treścią Załącznika nr 1 do niniejszego pisma.
3. Pytanie nr 3:
Z uwagi na wymóg złożenia oferty w formie elektronicznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o
potwierdzenie, że nie jest konieczne wypełnienie na formularzu ofertowym punktu nr 14 dotyczącego
liczby stron Oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zaleca wypełnienie pozycji zawartej w punkcie 14 Formularza ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, poprzez wskazanie łącznej liczby stron dokumentów
składających się na ofertę wykonawcy. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że przedmiotowa pozycja
ma charakter jedynie porządkowy.
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:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Specyfikacja Warunków Zamówienia

było:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 28 grudnia 2022 r.
jest:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 31 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 30 września 2022 r. do godz.
10:00.
jest:
Ofertę oraz dokumenty składane razem z ofertą należy złożyć do dnia 3 października 2022 r. do godz.
10:00.
3. W treści punktu 14.3. SWZ wprowadza się następującą zmianę:
było:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r. o godz. 12:00, zgodnie z art. 222 Pzp.
jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2022 r. o godz. 12:00, zgodnie z art. 222 Pzp.
III. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pozostałym zakresie dokumentacja Postępowania
pozostaje bez zmian.
Załączniki:
1) Załącznik nr 6 do OPZ – Przedmiar.
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