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Puławy, 21.04.2022r. 

 

Wykonawcy,              

którzy ubiegają się  o udzielenie 

     zamówienia publicznego 

 

Znak sprawy: INS/TW - 6/2022 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest wykonanie systemu 

klimatyzacji w budynku G-35 w formie zaprojektuj i wybuduj 

 

 

 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j.), w związku z 

zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w 

postępowania  wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej: 

 
 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający posiada rzut konstrukcji budynku w auo-cadzie ( wersja 

edytowalna) i czy udostępni Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada aktualnych rysunków konstrukcji budynku w auto-

cadzie. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę uściślić rodzaje pilotów do jednostek wewnętrznych klimatyzatorów czy 

pilot przewodowy tylko w sali konferencyjnej a pozostałe  bezprzewodowe, czy 

mogą być również przewodowe  w pozostałych pomieszczeniach 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z opisem pilot w sali konferencyjnej przewodowy a pozostałe 

bezprzewodowe 
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Pytanie nr 3: 

Zwracam uwagę, że Zamawiający dopuszcza przedłużenie gwarancji do 8 lat 

gdy zdecydowana większość producentów utrzymuje standardową gwarancję 

na urządzenia 5 lat. Tak konstrukcja oceny ofert będzie skutkować wzrostem 

ceny z powodu: 

- podniesienia ceny na urządzenia przez producenta lub importera z 

powodu przedłużonej gwarancji  ponad 5 lat. 

- kosztami dodatkowych przeglądów serwisowych w 6 ,7, i 8 roku 

gwarancji. 

Skutkiem tego będzie wyższa cena, która może przekroczyć wartość środków 

przeznaczonych  na inwestycje przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ustosunkowuje się do tej uwagi.  

Pytanie nr 4:  

W czyim zakresie należy wykonanie instalacji odgromowej chroniącej jednostki 

zewnętrzne na dachu w postaci sztyc zgodnych  z przepisami, czy jest to w 

zakresie Wykonawcy klimatyzacji czy w zakresie Wykonawcy instalacji 

elektrycznej. 

Odpowiedź: 

Wykonanie instalacji odgromowej leży w zakresie wykonawcy instalacji 

klimatyzacji. 
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