SO.271.33.2019

Kraków, dn. 27.08.2019 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali ogłoszenie o zamówieniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30.000 euro na „Remont pomieszczeń Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii
Nauk wraz z infrastrukturą towarzyszącą” opublikowanego na stronie na stronie
internetowej IB PAN w dniu 19.08.2019 r., (http://www.botany.pl) oraz BIP.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące
treści w/w ogłoszenia o zamówieniu.
Poniżej podajemy treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego.
Pytanie nr 1. Czy posiadają państwo dokument SIWZ ?

Pytanie nr 2. W pozycji przedmiaru 1.10 "Dostawa i montaż bateri kondensatorów dla
ograniczenia poboru mocy biernej" - posiadają państwo jakieś parametry lub model
urządzenia, projekty odnośnie dopasowania tego urządzenia ,wielkości i parametry baterii
kondensatorów. ?
Pytanie nr 3. Jakie model sterowanie opisany jest w poz. 1,9 ?
Pytanie nr 4. Jaka jest wielkość tablicy rozdzielczej z poz. 1,9 ?
Pytanie nr 5. Przebudowa tablicy bezpiecznikowej stary budynek Szarów- skrzynka
bezpiecznikowa pozostaje stara?
Pytanie nr 6. Przebudowa tablicy bezpiecznikowej stary budynek Szarów- czy będzie
zamontowany wyłącznik różnicowo prądowy? ile sztuk?
Odpowiedź na pyt. nr 1.

Przedmiotowe postępowanie, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty wskazanej w
art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (30.000 euro), prowadzone jest zgodnie z wytycznymi określonymi w
wewnętrznym Regulaminie zamówień publicznych IB PAN.
Odpowiedź na pyt. nr 2-6.
Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu w cenie oferty należy uwzględnić wartość
wszystkich elementów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia po
przeprowadzeniu wizji lokalnej terenu i pomieszczeń objętych niniejszym postępowaniem.
Zakres całości zamówienia określa przedmiar robót (zał. nr 3 do ogłoszenia). Ofertę należy
przygotować zgodnie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami.
Na potrzeby niniejszej procedury nie została opracowana branżowa dokumentacja techniczna.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część ogłoszenia
o zamówieniu. Z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają one
na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
Bogumiła Kurzydło

