Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Znak:
BG ARCTOWSKI
PNU 07 22

Warszawa, dnia 30 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 uprzejma prośbą o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na przedstawienie oferty
w zakresie prefabrykacji paneli elewacyjnych bez warstw izolacyjnych tj. pianki poliuretanowej,
membrany oraz blachy łączonej na rąbek podwójny leżący. Po wnikliwej analizie dokumentacji
projektowej, warunków SWZ,OPZ oraz po konsultacjach z podwykonawcami stwierdzamy, że ta
technologia łączenia blach obarczona jest dużym ryzykiem nieszczelności na obiekcie o takiej
architekturze. Co więcej, blacha w obrębie dachu, gdzie spadek jest zbyt mały w stosunku do
specyfikacji jej montażu, wymaga opracowania rozwiązania indywidualnego pozwalającego na
zachowanie szczelności. Na tym etapie nie ma możliwości precyzyjnej wyceny takiego rozwiązania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłącznie z zakresu prefabrykacji warstw izolacyjnych paneli
elewacyjnych – treść dokumentów zamówienia pozostaje bez zmian.
Celem Zamawiającego jest wykonanie możliwie najszerszego zakresu prac na zakładzie prefabrykacji
celem ograniczenia do minimum prac wykonywanych na terenie Stacji z uwagi na mocno ograniczony
czas dostępny na realizację prac montażowych, nieprzewidywalne warunki pogodowe i trudności
logistyczne wynikające z lokalizacji inwestycji. Z tego względu należy założyć prefabrykację paneli
elewacyjnych wraz z warstwami izolacyjnymi i wykończeniowymi zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia. Szczelność należy zapewnić poprzez odpowiednie przygotowanie zamków na styku
paneli. Membrana powinna zostać zamontowana z odpowiednim naddatkiem poza krawędzie paneli,
umożliwiającym wykonanie połączenia na zakład na styku poszczególnych prefabrykatów. Blacha
zamocowana na panelach na wytwórni powinna posiadać odpowiedni zapas umożliwiający wykonanie
połączenia arkuszy blachy na sąsiednich panelach poprzez przewidziane w dokumentacji pasy blachy
łączone do pokrycia paneli na montażu na rąbek. Dla zapewnienia szczelności pokrycia w częściach
płaskich dachu należy stosować uszczelki rozprężne oraz zgrzewanie szwów poszczególnych arkuszy
blachy, zgodnie z wyjaśnieniem treści SWZ z dnia 9 września 2022 r.
W uzasadnionych przypadkach, w miejscach o szczególnie złożonej geometrii (takich jak centralna
część dachu ze świetlikami kopułowymi, miejsca przebić obudowy przez elementy konstrukcyjne czy
strefa wejściowa na poziomie 0), Zamawiający przewiduje i dopuszcza wykonanie warstw izolacyjnych
na miejscu na etapie montażu. Dopuszczenie wykonania elementów izolacyjnych obudowy poza
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zakładem prefabrykacji nie zwalnia Wykonawcy z konieczności ich dostarczenia. Zakres warstw
wykończeniowych wyłączonych z zakresu prefabrykacji paneli obudowy musi zostać uzgodniony z
Zamawiającym i uwzględniony zarówno w projekcie warsztatowym obudowy jak i w instrukcji montażu.
2. Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji wymagań z OPZ i wyłączy z zakresu prac wykonanie
projektu warsztatowego blachy wraz z rozkrojami oraz montaż jej do prefabrykowanych paneli
elewacyjnych? Ten zakres powinien zostać zaprojektowany i wykonany przez Wykonawcę, który będzie
montował obudowę paneli na miejscu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z zakresu zamówienia opisanego w OPZ wykonania projektu
warsztatowego paneli elewacyjnych (również z uwzględnieniem miejsc o szczególnie złożonej geometrii
o których mowa w odpowiedzi na pytanie 1) – treść dokumentów zamówienia pozostaje bez zmian.
3. Pytanie nr 3:
Prosimy o zgodę na wykonanie montażu próbnego na niezadaszonym terenie. Wykonanie montażu
w hali łączyło się będzie ze znacznymi kosztami, chociażby odtworzenia posadzki w jego miejscu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymaganie montażu próbnego na obszarze zadaszonym (lub tymczasowo
zadaszonym) na potrzeby montażu – treść dokumentów zamówienia pozostaje bez zmian.
4. Pytanie nr 4:
Czy na etapie próbnego montażu Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany łączników konstrukcji tak,
by możliwy był późniejszy demontaż tej konstrukcji bez jej uszkodzenia (np. łączniki stałe konstrukcji
drewnianej, które przy demontażu konstrukcji mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił w dokumentacji Postępowania możliwość zmiany łączników konstrukcji zgodnie z
informacją zawartą w opisie technicznym próbnego montażu (Załącznik 3 do OPZ). Stosownie do
brzmienia tego dokumentu:
„Większość połączeń montażowych drewno-stal to połączenia śrubowe. Te połączenia należy wykonać
kompletne. Natomiast połączenia drewno-drewno, na etapie próbnego montażu należy wykonać w
sposób jak najmniej inwazyjny zastępując długie wkręty krótkimi zamiennikami celem tymczasowej
stabilizacji elementów. Głownie to dotyczy belek stropu dachowego, oraz wewnętrznych rygli”.
Treść dokumentów zamówienia pozostaje bez zmian.
5. Pytanie nr 5:
Bardzo proszę o informację, ile transportów morskich przewidzianych jest do wysłania całości materiału
konstrukcyjnego na Antarktydę.Informacja ta jest konieczna dla prawidłowego oszacowania kosztów
formalnych związanych z odprawą kontenerów.
Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, że na obecnym etapie realizacji nie jest możliwe precyzyjne określenie ilości
transportów morskich dedykowanych do dostawy materiałów. Szacowana ilość rejsów statkiem
zaopatrzeniowym wynosi od 2 do 4.
6. Pytanie nr 6:
W związku z dużym stopniem skomplikowania Państwa projektu, koniecznością przeprowadzenia
dodatkowych złożonych konsultacji z dostawcami i projektantami oraz chęcią przedłożenia Państwu
najbardziej rzetelnej i ekonomicznie uzasadnionej wyceny, zwracamy się do Państwa z prośbą o
przesunięcie terminu złożenia Państwu wyceny do 07.10.2022 r włącznie.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ zgodnie z informacją zawartą w punktach II.1. – II.3. poniżej.
7. Pytanie nr 7:
Dot. „Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dodatkowe - BG-ARCTOWSKI PNU 07 22” Zwracamy się
z uprzejma prośbą o potwierdzenie, że w przypadku, jeżeli dostawca, na którego przypada ponad 10%
wartości zamówienia jest jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby, Wykonawca, nie wypełnia
w „Załączniku nr 5 do SWZ - Oświadczenie dodatkowe - BG-ARCTOWSKI PNU 07 22” „Oświadczenia
dotyczącego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli dostawca, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia jest
jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości
zamówienia, to powinien być wskazany w dwóch odpowiednich częściach formularza stanowiącego
Załącznik nr 5 do SWZ – „Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229)” – zarówno w informacji
dotyczącej polegania na zdolnościach lub sytuacjach podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie
odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, jak i w oświadczeniu dotyczącym dostawcy, na
którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. Konstrukcja formularza stanowiącego Załącznik nr
5 do SWZ zakłada bowiem wskazanie wszystkich podmiotów udostępniających zasoby w zakresie
odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, wszystkich podwykonawców, na których przypada
ponad 10% wartości zamówienia oraz wszystkich dostawców, na których przypada ponad 10% wartości
zamówienia. Z przedmiotowego dokumentu nie wynika jednocześnie wyłączenie obowiązku wypełniania
określonych jego części w przypadku, gdyby dochodziło do kilkukrotnego wskazania tego samego
podmiotu w różnych rolach.
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 31 grudnia 2022 r.
jest:
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Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 4 stycznia 2023 r.
2. W treści punktu 14.1. SWZ wprowadza się następującą zmianę:
było:
Ofertę oraz dokumenty składane razem z ofertą należy złożyć do dnia 3 października 2022 r. do godz.
10:00.
jest:
Ofertę oraz dokumenty składane razem z ofertą należy złożyć do dnia 7 października 2022 r. do godz.
10:00.
3. W treści punktu 14.3. SWZ wprowadza się następującą zmianę:
było:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 października 2022 r. o godz. 12:00, zgodnie z art. 222 Pzp.
jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 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.
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