
          
 

 

  
 

 

ZAPYTANIE  Nr 1  DO POSTĘPOWANIA NR 2022/0257N  

oraz  

ZMIANA NR 2 ZAPISÓW ZAPYTANIA 

 

 

W postępowaniu o zamówienie (Nr sprawy: 2022/0257/N), którego 

przedmiotem jest Przeniesienie, montaż i uruchomienie Komory 

Rewerberacyjnej z dotychczasowej lokalizacji do nowego budynku OBR CTM 

S.A. w Gdyni na rzecz projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC (EMC-LabNet)” 

Zamawiający: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. 

otrzymał zapytania do Warunków postępowania i udzielił nw. wyjaśnień: 

     

Pytanie 1: 

 

Czy Zamawiający przewiduję wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń jak np. naprawa pewnych elementów komory?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości/ wad przed rozpoczęciem demontażu komory, 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy wydłuży czas realizacji, o czas niezbędny  

do wymiany wadliwego elementu. 

 

 Pytanie 2: 

 

Jak wynika z naszej wiedzy, spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w 

punkcie V zapytania ofertowego, jest praktycznie niemożliwe do spełnienia wśród 

Wykonawców. Z tego powodu wnioskujemy o zmianę zapisu: b)niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że wykonał minimum 1 realizację przeniesienia komory rewerberacyjnej, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub minimum 1 budowę komory 

rewreberacyjnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z 

załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego. Na: b) niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że wykonał minimum 1 realizację przeniesienia komory bezodbiciowej lub 

rewerberacyjnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub 

minimum 1 budowę komory bezodbiciowej lub rewreberacyjnej w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający modyfikuje zapis i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

b) niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 realizację przeniesienia komory 

bezodbiciowej lub rewerberacyjnej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert lub minimum 1 budowę komory bezodbiciowej lub rewreberacyjnej w 



          
 

 

  
 

 

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

Zapytania Ofertowego. 

*Do oferty należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi/roboty te zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

  

Pytanie 3: 

 

Czy podłoga w miejscu do którego ma być przeniesiona komory spełnia odpowiednie 

normy i jest odpowiednia jej płaskość?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający wymaga w ramach realizacji zlecenia, aby doprowadzić płaskość 

posadzki w miejscu montażu do poziomu co najmniej 1mm/1m i 3mm/3m, tak aby 

było możliwe prawidłowe montowanie komory rewerberacyjnej. 

 

Pytanie 4: 

 

Czy Zamawiający zgadza, aby termin realizacji zamówienia - 21 dni, obowiązywał od 

momentu udostępnienia miejsca pracy dla Wykonawcy, a nie od momentu podpisania 

umowy?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający modyfikuje zapis w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach do 

Zapytania dotyczący terminu realizacji na: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do nieprzerwanej realizacji Umowy na warunkach 

określonych w Zapytaniu Ofertowym i w Umowie, przy czym przez nieprzerwaną 

realizację Umowy należy rozumieć wykonywanie czynności zmierzających do realizacji 

zamówienia w kolejne, następujące po sobie dni kalendarzowe, bez przerw (nie dłużej 

niż 21 dni kalendarzowych), z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia nastąpi nie 

później niż do dnia 29 lipca 2022 r. 

 

 

Pytanie 5:   

 

Czy budynek do którego ma być przeniesiona komora, posiada/będzie posiadał 

pozwolenie na użytkowanie?  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Budynek będzie posiadał pozwolenie na użytkowanie.    

  

Pytanie 6:   

 



          
 

 

  
 

 

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym komory rewerberacyjnej podczas wizji 

lokalnej w dniu 20 kwietnia zwrócono uwagę na zniszczoną wykładzinę PVC w 

pomieszczeniu kontrolnym oraz konieczność poprawienia płaskości posadzki w 

docelowym miejscu instalacji. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje 

rozszerzenie zakresu prac dla Dostawcy o wymianę wykładziny PVC na nową oraz o 

doprowadzenie płaskości posadzki do poziomu co najmniej 1mm/1m i 3mm/3m, która 

jest wymogiem to instalacji komór EMC? 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zlecenia, wykonawca musi wymienić 

zniszczoną wykładzinę PCV w pomieszczeniu kontrolnym na nową, identyczną lub nie 

gorszą od dotychczasowej. 

 

Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zlecenia, należy doprowadzić płaskość 

posadzki w miejscu montażu do poziomu co najmniej 1mm/1m i 3mm/3m, tak aby 

było możliwe prawidłowe montowanie komory rewerberacyjnej. 

 

Pytanie 7:   

 

Czy w przypadku wykrycia nieprawidłowości/wady elementu składowego komory 

podczas jej demontażu, Zamawiający na wniosek Dostawcy wydłuży czas realizacji o 

czas niezbędny do wymiany wadliwego elementu i czy Zamawiający pokryje 

dodatkowy koszt wymiany tego elementu? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości/wad przed rozpoczęciem demontażu komory, 

zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy wydłuży czas realizacji o czas niezbędny 

do wymiany wadliwego elementu oraz dokona wymiany wadliwego elementu  

we własnym zakresie. 

 

      

 

 

 

 

          

 

 

 

                                                  ……………………………………………….. 

 

             (podpis osoby uprawnionej) 
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