
 

 

 

 

Warszawa, dnia 19.11.2020 r.                                                                

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Zaprojektowanie, dostawę oraz montaż systemów 

klimatyzatorów dla pomieszczeń biurowych w budynku Polskiej Akademii Nauk Ogrodu 

Botanicznego-CZRB w Powsinie”    

Pytanie nr 1. 
Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany następujących parametrów urządzeń wewnętrznych i 

zewnętrznych: waga, wymiary, średnice przewodów urządzenia poprzez wskazanie zakresu 

wartości jakie może osiągnąć proponowane przez Oferenta urządzenie. 

Odpowiedź: 

1. Jednostka zewnętrzna - W związku z planowanym montażem jednostki zewnętrznej w 
konkretnym i wyszczególnionym miejscu Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
minimalnych parametrów wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia 

2. Jednostki wewnętrzne - Zamawiający dokonuje zmiany szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia poprzez wykreślenie minimalnych wymagań parametrów technicznych 
odnoszących się do wagi oraz wymiaru. 

3. Średnice przewodów - W związku z koniecznością montażu instalacji freonowej 
doprowadzającą czynnik chłodniczy do parowników w poddaszu budynku 
„przyszklarniowego” i bardzo ograniczonym miejscem na poprowadzenie przewodów 
Zamawiający zamieścił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia maksymalną 
wartość dla wymiaru średnicy przewodów. W przypadku zagwarantowania przez 
Wykonawcę bezproblemowego ułożenia w poddaszu przewodów o większej średnicy 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego parametru, nie podając jednocześnie 
maksymalnego dopuszczalnego wymiaru średnicy. Warunkiem jednak do akceptacji 
zaproponowanych przez Wykonawcę przewodów o większej średnicy i tym samym 
potwierdzenie możliwości ich zastosowania jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej i 
przeprowadzenie stosownych oględzin.    

Pytanie nr 2. 

Czy po stronie wykonawcy ma być serwis zamontowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji? 

Odpowiedź:  

Tak, serwis zamontowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji jest po stronie Wykonawcy 

Pytanie nr 3. 

Zamawiający wymaga:  " W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również realizuje, należycie, min. 2 usługi o wartości co najmniej 40000 zł 

brutto każda o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia tj. zamontowanie 

systemów klimatyzatorów. 



 

 

 

 

 

Zamawiający jako zakres postępowania wskazuje "Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż 

systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń biurowych w budynku Polskiej Akademii Nauk Ogrodu 

Botanicznego - CZRB w Powsinie." Tak więc referencje powinny posiadać w swoim zakresie również 

wykonanie projektu instalacji klimatyzacji - wówczas dopiero zakres byłby rodzajowo podobny. Tak 

więc czy Zamawiający będzie wymagał wykonania projektu oraz czy Oferent składający ofertę 

powinien dysponować doświadczeniem w projektowaniu  instalacji klimatyzacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w realizacji montażu systemów klimatyzatorów, 

Zamawiający nie wymaga wykazania referencji w zakresie projektowania. 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


