Warszawa, 2 września 2020 r.
ZPI.2612.5.2020

Do Wszystkich zainteresowanych

Wyjaśnienia nr 3 i zmiana nr 2 do treści Zapytania ofertowego
Dotyczy: zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów
budowlanych i elektrycznych (2 części zamówienia) do siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający,
przekazuje

Sieć

treść

Badawcza

pytań

do

Łukasiewicz

zapytania

–

Instytut

ofertowego

wraz

Elektrotechniki,
z

udzielonymi

wyjaśnieniami:
Pytanie nr 3
Poz. 28
Czy

Zamawiający

dopuszcza

zastosowanie

asortymentu

równoważnego

z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna, nazwa
producenta lub nazwa własna z nazwą producenta, ponieważ wyrażenie
„AVR4” to nazwa własna producenta ENSTO?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający dopuszcza zastosowanie asortymentu równoważnego o cechach
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych

lub

lepszych

parametrach

za spełniający

wymagania

Zamawiającego.
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Pytanie nr 4
Poz. 89 i 90
Opis niejednoznaczny. Jakie

żarówki LED należy wycenić: odpowiedniki

żarówki o mocy 20W i 25W, czy żarówki ledowe o mocy dokładnie 20W i
25W?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający

doprecyzowuje,

że należy wycenić żarówki

LED

o

mocy

dokładnie 20W i 25W.
Pytanie nr 5
Poz. 91
Opis bardzo ogólny. Proszę doprecyzować tym, model, producenta skrzynki
elektrycznej, w celu uniknięcia sytuacja, w której to dostarczony przedmiot
zamówienia nie pasowałby do istniejącej skrzynki elektrycznej.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający rezygnuje z zakupu asortymentu określonego w pozycji nr 91.
W

tym

zakresie

Zamawiający

dokonuje

zmiany

treści

formularza

asortymentowo – cenowego dla Części zamówienia nr 2.
Jednocześnie Zamawiający uzna ofertę zawierającą formularz asortymentowo
– cenowy wypełniony według dotychczas obowiązującego wzoru, dokonując
poprawienia innej omyłki.
Pytanie nr 6
Poz. 101
Sprzeczny opis. Tuby LEDowe o długości 60 cm nie występują o mocy 18W.
O jakiej mocy należy wycenić tube ledowe?
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający informuje, że poz. 101 była przedmiotem pytania Wykonawców,
na które udzielił odpowiedzi w Wyjaśnieniach nr 2 i zmianie nr 1
do treści Zapytania ofertowego, publikowanych na stronie Zamawiającego
w dniu 28.08.2020 r.
Pytanie nr 7
Poz. 92, 93, 94, 95
Czy

Zamawiający

dopuszcza

zastosowanie

asortymentu

równoważnego

z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych
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opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna, nazwa
producenta lub nazwa własna z nazwą producenta, ponieważ dla tych
pozycji towarzyszy nazwa producenta WAGO?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający dopuszcza zastosowanie asortymentu równoważnego o cechach
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt
o wskazanych

lub

lepszych

parametrach

za spełniający

wymagania

Zamawiającego.
Zmiana nr 2 do Zapytania ofertowego
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Formularza asortymentowocenowego

na

materiały

elektryczne

stanowiącego

załącznik

nr

2b

do

Zapytania ofertowego poprzez wykreślenie pozycji 91.
Treść zaktualizowanego załącznika nr 2b do zapytania ofertowego zostanie
zamieszczona

w

formie

edytowalnego

pliku

na

stronie

internetowej

dokonanych

zmian,

Zamawiający

postępowania.
W

wyniku

udzielonych

wyjaśnień

i

nie wydłuża terminu składania ofert. Z up. Dyrektora
p.o. Dyrektora
Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytutu Elektrotechniki
/-/
dr Jacek Szczot
(podpis na oryginale dokumentu)
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