
Narodowy
Instytut
Onkologii
im Marii Skłodowskiej-Curie 
Państwowy Instytut Badawczy 
Oddziat w Gliwicach

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-5/22

Gliwice, dnia 28.01.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00026302/01 na wyposażenie 
pomieszczeń biurowych I piętra Budynku Głównego zgodnie z projektem aranżacji wnętrz dla Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Nawiązując do powyższego postępowania zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia wymaganych próbek po otwarciu 
ofert, a przed rozstrzygnięciem. Prośba podyktowana jest zbyt krótkim czasem na przygotowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Ponadto, Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału VII pkt 3 SWZ:
„Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu, 
w przypadku, gdy nie zostaną one złożone wraz z ofertą lub będą niekompletne."

Pytanie nr 2
VII.3 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe, tj.: a) próbniki materiałów -  w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 3 „Projekt aranżacji wnętrz"
Załącznik nr 3 jest to projekt aranżacji wnętrz, proszę o sprecyzowanie o które materiały konkretnie chodzi, gdyż w całym 
opracowaniu nie ma zestawienia mówiącego co Wykonawca ma dołączyć do oferty. W związku z krótkim terminem składania 
ofert, proponujemy zamienić wymaganie odnośnie dostarczania próbników materiałów na zobowiązanie Wykonawcy do 
przedstawienia takich próbników na etapie podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza do niniejszego pisma aktualny załącznik nr 3 Projekt aranżacji wnętrz, gdzie wskazano wszystkie wymagane 
próbniki materiałów. W pozostały zakresie patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji robót, ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 
wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz trudną sytuacją na rynku za czym idzie problem z dostępnością niektórych 
materiałów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4
W przedmiarze robót brakuje pomieszczenia 262, jest ono natomiast opisane w projekcie aranżacji. Czy pomieszczenie 262 
wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.
W związku z krótkim czasem na złożenie oferty oraz brakami w dokumentacji przetargowej proszę o zmianę terminu składania 
ofert na 02.02.2022r.
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Odpowiedź:
W przedmiarze robót celowo nie uwzględniono pomieszczenia 262, ponieważ przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 
wyposażenia do w/w pomieszczenia w postaci wykładziny i listw cokolikowych. W pozycjach 72 i 73 załącznika nr 2 do SWZ 
tj. Specyfikacji asortymentowo -  cenowej należy wkalkulować również ich montaż. Termin składania i otwarcia ofert został 
zmieniony pismem z dnia 27.01.2022r.

Ponadto, Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SWZ tj. Specyfikację asortymentowo -  cenową. Aktualny dokument stanowi 
załącznik do niniejszego pisma.

Ponadto, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 02.02.2022 r. 
na dzień 03.02.2022r. - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian. Tym samym zmianie ulega termin 
związania ofertą z dnia 03.03.2022 r. na dzień 04.03.2022r.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Załączniki:
1. Specyfikacja asortymentowo -  cenowa (załącznik nr 2 do SWZ)
2. Projekt aranżacji wnętrz (załącznik nr 3 do SWZ)

Dz hniczmi


