INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP.260.1.2021

Kraków, 22 lutego 2021 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii
Nauk na potrzeby laboratorium ICPMS, znak sprawy: DZP.260.1.2021.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANI A
Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawców, które zostały zgłoszone przez Wykonawców podczas wizji lokalnej oraz
wpłynęły drogą elektroniczną.

Pytanie nr 1
Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 1 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 16
lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 1 i odpowiedz Zamawiającego:
Czy w ramach inwestycji przewidziano pomiar kaskady ciśnień pomiędzy pomieszczeniami,
jeżeli tak to w jaki sposób i jak i sposób ona będzie wizualizowana dla użytkownika?
Odpowiedź:
W ramach inwestycji nie przewidziano pomiaru kaskady ciśnień pomiędzy pomieszczeniami.
W projekcie wydano regulatory zmiennego wydatku na kanałach wywiewnych, których
zadaniem będzie utrzymywanie właściwych kierunków przepływu powietrza pomiędzy
pomieszczeniami.
Treść aktualnego zapytania:
Proszę zatem o wyjaśnienie zapisu w dokumentacji o nadciśnieniu +8Pa pomiędzy
laboratorium 3 i laboratorium 2 – skoro nie mierzymy go i nie monitorujemy.
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Odpowiedź:
W projekcie nie ma zapisu o nadciśnieniu +8Pa pomiędzy laboratorium 3 i laboratorium
2.
Jest natomiast zapis:
- nadciśnienie w laboratorium nr 2 względem komunikacji (min. +8 Pa względem
pomieszczenia komunikacji),
Regulatory VAV na kanałach wywiewnych będą sterowane od czujników ilości powietrza
na kanałach. W pomieszczeniu znajdują się czujniki ciśnienia za pomocą których należy
wprowadzić korektę w stopniu otwarcia VAV tak aby:
- nadciśnienie w laboratorium nr 3 względem laboratorium nr 2 poprzez nawiew
powietrza do laboratorium nr 3 a następnie transfer i wywiew powietrza w lab. nr 2,
- nadciśnienie w laboratorium nr 2 względem komunikacji (min. +8 Pa względem
pomieszczenia komunikacji - pom. szatni nr1),
- podciśnienie w laboratorium 1 poprzez zwiększenie udziału powietrza
wywiewanego względem powietrza nawiewanego.

Pytanie nr 2
Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 2 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 16
lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 2 i odpowiedz Zamawiającego:
Czy przewidziano kontrolę jakości powietrza, a w szczególności klasę jego czystości. Jeżeli tak,
to w jaki sposób to będzie realizowane. Czy przed oddaniem do użytkowania procedury
odbiorowe przewidują kontrolę wydajności i jakości powietrza, w jaki sposób będzie badana i
weryfikowana czystość powietrza?
Odpowiedź:
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się przeprowadzenia klasyfikacji w celu
ustalenia klasy czystości powietrza. Laboratorium jako kompleks pomieszczeń nie jest
klasyfikowany jako pomieszczenia czyste, jedynie laboratorium nr 3 powinno mieć
podniesioną jakość powietrza odpowiadającą klasie ISO7.
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Treść aktualnego zapytania:
Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie jakości powietrza w klasie ISO7 w laboratorium nr 3 –
nie będzie przedmiotem weryfikacji przy odbiorze wykonanych prac.
Odpowiedź:
Inwestor nie wymagał na etapie projektowym uwzględnienia możliwości weryfikacji
czystości powietrza w pomieszczeniu (nie ujęto tego w wymagania do projektu ani nie
wskazano na etapie projektowania). Niemniej przewidziany w dokumentacji projektowej
wielostopniowy układ filtracji powietrza, w tym filtry HEPA w stropie nawiewnym oraz
krotność wymian na odpowiednim poziomie zapewnia utrzymanie wymaganej czystości
powietrza w laboratorium 3 – odpowiadającej klasie ISO7.
Dodatkowo Zamawiający wprowadza wymóg dwukrotnego przedstawienia badań jakości
powietrza na etapie zabudowy komór laminarnych oraz na etapie odbiorów końcowych.

Pytanie nr 3
Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 4 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 16
lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 4 i odpowiedz Zamawiającego:
W jaki sposób zabezpieczona będzie stabilność pracy układu wentylacyjnego z uwagi na wiele
zmiennych mogących wpływać na jej prace ze szczególnym uwzględnieniem krótkotrwałych
włączeń i wyłączeń poszczególnych urządzeń, częstych wejść i wyjść z pomieszczeń sąsiednich
o innych parametrach ciśnienia.
Odpowiedź:
Układ wentylacji ogólnej pracować będzie w oparciu o stałą wydajność powietrza po stronie
nawiewnej i zmienną ilość powietrza po stronie wywiewnej (poza pomieszczeniem szatni).
Zmianą wydajności na wywiewach z poszczególnych pomieszczeń zajmować się będą
regulatory zmiennego wydatku pracujące w zależności od sygnałów otrzymywanych
z czujników ciśnień zainstalowanych w pomieszczeniach. Centrala wentylacyjna po stronie
nawiewnej i wywiewnej będzie zawsze działała ze stałymi wydajnościami powietrza
(z zastrzeżeniem 3 trybów pracy ogółem).
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Według informacji uzyskanych od Inwestora praca w zespole laboratoryjnym nie polega na
ciągłym przemieszczaniu się personelu pomiędzy pomieszczeniami. W związku z tym
otwieranie drzwi, wprowadzające największe zakłócenia do sposobu działania instalacji
wentylacji, będą miały charakter sporadyczny. Załączanie się i wyłączanie odciągów
miejscowych z kolei zależne jest od pracy, jaka będzie w danym momencie wykonywana
w laboratorium. Po każdej takiej zmianie układ dostanie informację o konieczności korekty
wywiewu poprzez pracę regulatora VAV. Ze względu na dużą liczbę wymian powietrza
w pomieszczeniach oraz natychmiastową reakcję instalacji automatyki szybko będzie
powracał do stanu ustalonego (jest to całkowicie normalne w przypadku pracy tego typu
zespołów pomieszczeń).
Szczegółowy opis działania instalacji przestawiają punkty: 3.1 oraz 6.3 opisu technicznego,
a także schemat W-01 i załączniki 1 i 3 w tomie nr III.
Treść aktualnego zapytania:
Cytuję fragmenty odpowiedzi :
Układ wentylacji ogólnej pracować będzie w oparciu o stałą wydajność powietrza po stronie
nawiewnej i zmienną ilość powietrza po stronie wywiewnej (poza pomieszczeniem szatni).
Centrala wentylacyjna po stronie nawiewnej i wywiewnej będzie zawsze działała ze stałymi
wydajnościami powietrza (z zastrzeżeniem 3 trybów pracy ogółem).
Proszę o wyjaśnienie czy wywiew pracuje z stałym czy zmiennym wydatkiem ?
Odpowiedź:
Centrala wentylacyjna może pracować w trzech trybach: optymalnym, czyszczenia i
standby.
Wszelkie procesy regulacyjne opisane w projekcie odbywają się tylko w trybie
optymalnym. Wyjściowym procesem regulacyjnym jest utrzymanie odpowiedniej ilości
powietrza poprzez regulacje VAV i wydajność wentylatorów. To jest uzależnione od
załączania wyciągów z urządzeń laboratoryjnych. W celu utrzymania kaskady ciśnień:
- nadciśnienie w laboratorium nr 3 względem laboratorium nr 2 poprzez nawiew
powietrza do laboratorium nr 3 a następnie transfer i wywiew powietrza w lab. nr 2,
- nadciśnienie w laboratorium nr 2 względem komunikacji (min. +8 Pa względem
pomieszczenia komunikacji- pom. szatni nr1),
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- podciśnienie w laboratorium 1 poprzez zwiększenie udziału powietrza
wywiewanego względem powietrza nawiewanego.
Wprowadzamy korektę w otwarciach VAV. W tym celu zaprojektowano w każdym
pomieszczeniu czujnik ciśnienia.
Rola centrali jest nadążna za zapotrzebowaniem powietrza na obiekcie. W tym celu
centrala jest wyposażona w czujniki ciśnienia na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu
optymalizacji pracy centrali.
Treść aktualnego zapytania:
Cytuję fragmenty odpowiedzi :
Załączanie się i wyłączanie odciągów miejscowych z kolei zależne jest od pracy, jaka będzie w
danym momencie wykonywana w laboratorium. Po każdej takiej zmianie układ dostanie
informację o konieczności korekty wywiewu poprzez pracę regulatora VAV. Ze względu na
dużą liczbę wymian powietrza w pomieszczeniach oraz natychmiastową reakcję instalacji
automatyki szybko będzie powracał do stanu ustalonego (jest to całkowicie normalne w
przypadku pracy tego typu zespołów pomieszczeń).
Informacja o zmianie wydatki ma być realizowana poprzez pomiar ciśnienia ( podciśnienia ,
nadciśnienia) w danym pomieszczeniu . Proszę uszczegółowić jakie wartości ciśnienia mają
być mierzone w poszczególnych pomieszczeniach i względem czego ? Czy mamy wspólny
punt odniesienia – np. przewód wzorcowy ciśnienia do którego odnosimy wszystkie
pomiary? Czy może względem sąsiedniego pomieszczenia ?
Odpowiedź:
Informacja o zmianie wydatku ma być realizowana poprzez czujnik ilości powietrza w
kanałach wywiewnych. Korekta od pomiaru ciśnienia w pomieszczeniach zgodnie z
wymaganiami:
- nadciśnienie w laboratorium nr 3 względem laboratorium nr 2 poprzez nawiew
powietrza do laboratorium nr 3 a następnie transfer i wywiew powietrza w lab. nr 2,
- nadciśnienie w laboratorium nr 2 względem komunikacji (min. +8 Pa względem
pomieszczenia komunikacji- pom. szatni nr1),
- podciśnienie w laboratorium 1 poprzez zwiększenie udziału powietrza
wywiewanego względem powietrza nawiewanego.
Wspólnym punktem pomiarowym jest komunikacja - pom. szatni nr1.
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Pytanie nr 4
Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 5 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 16
lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 5 i odpowiedz Zamawiającego:
Czy komory laminarne zabudowane w pomieszczeniach laboratorium 2 i laboratorium 3
wymagają powietrza czystego. Jeśli tak to jaka to ma być klasa czystości?
Odpowiedź:
Komory laminarne zostały zlokalizowane w pomieszczeniach, w których powietrze jest
czyste. Po stronie nawiewnej jest ono poddawane wieloetapowej filtracji, gdzie ostatnim jej
stopniem są filtry klasy HEPA w nawiewnikach. Według wytycznych Inwestora wymagana
klasa czystości w komorach laminarnych to ISO6. Zapewnienie tej klasy czystości leży po
stronie producenta komór laminarnych (komory są wyposażone w dodatkowe filtry).
Treść aktualnego zapytania:
Proszę o dodatkowe wyjaśnienie – z reguły dostawcy komór laminarnych aby utrzymać
odpowiednią klasę czystości w komorze wymagają określonej czystości powietrza w
otoczeniu. Czy w naszym omawianym przypadku zostały określone takie warunki brzegowe ?
Odpowiedź:
Poza pomieszczeniem Laboratorium nr3 (ISO7) nie zostały określone szczegółowe warunki
czystości powietrza w pomieszczeniu. Jednak z uwagi na fakt, iż jest to zespół pomieszczeń
laboratoryjnych również w pom. laboratorium nr2 gdzie stoją komory laminarne
zastosowano filtr klasy HEPA, jako filtr końcowy na nawiewie.

Pytanie nr 5
Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 6 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 16
lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 6 i odpowiedz Zamawiającego:

Czy zapisana w Zał.1 Tab.1 dla laboratorium 3 klasa czystości ISO7 ma być monitorowana?
Odpowiedź:
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Klasa czystości ISO7 w laboratorium nr 3 nie będzie monitorowana.
Treść aktualnego zapytania:
Czy klasa ISO7 czystości powietrza będzie przedmiotem odbioru prac ?
Odpowiedź:
Wykonawca będzie musiał dwukrotnie przedstawić badania klasy czystości powietrza, raz
na etapie podłączania komór laminarnych we wskazanym w SIWZ terminie oraz na etapie
odbiorów końcowych.

Pytanie nr 6
Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 8 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 16
lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 8 i odpowiedz Zamawiającego:
W schemacie układu wentylacyjnego (rys. W-01) oraz w Zał.6-Tab.5 regulator RW4.1 ma
zakres wydajności 1100/3300m3/h. Z bilansu powietrza przy wszystkich działających
odciągach na wartości nominalnej ilość powietrza odciąganego przez system W1 wynosi
580m3/h ( przy transmisji 100m3/h do komunikacji). Proszę o wyjaśnienie bilansu i doboru
regulatora.

Odpowiedź:
W laboratorium nr 2 instalacja wywiewna wyciąga powietrze zarówno z laboratorium
nr 2 jak i laboratorium nr 3 (w laboratorium nr 3 nie ma instalacji wyciągowej). W trybie
pracy optymalnej wydajność maksymalna instalacji wywiewnej to 2300 m3/h (nie działają
żadne odciągi miejscowe). Maksymalna wydajność dla regulatora wywiewnego RW4.1
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została dobrana dla przypadku zwiększenia wydajności instalacji w trybie czyszczenia
(założono, że w trybie czyszczenia wydajność nie musi być zwiększana jednocześnie na
wszystkich odciągach miejscowych). Ze względu na trudności w doborze regulatora dla tak
dużej rozpiętości wydajności, w trybie pracy optymalnej przyjęto niejednoczesną pracę
komór laminarnych z maksymalną wydajnością, lub jednoczesną pracę wszystkich odciągów
miejscowych ze zmniejszoną wydajnością.
Treść aktualnego zapytania:
Proszę o jednoznaczne określenie na jakich wydatkach ma pracować instalacja wywiewna,
proszę podać reżimu pracy dla poszczególnych odciągów. Kto ma o tym decydować jaki
reżim pracy zostanie wybrany.
Odpowiedź:
Przy rozruchu i regulacji układu wentylacji należy uzyskać podane wartości na nawiewie
dla każdego pomieszczenia. Wartości na wywiewie będą wynikowe w zależności od trybu
pracy poszczególnych urządzeń laboratoryjnych. Jako wartości startowe należy uzyskać
wartości maksymalne, podane w projekcie, kiedy nie pracują dodatkowe odciągi
miejscowe.
O włączeniu lub wyłączeniu poszczególnych urządzeń laboratoryjnych będzie decydował
Użytkownik.

Pytanie nr 7
Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 9 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu 16
lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 9 i odpowiedz Zamawiającego:
Proszę o podanie reżimu pracy dla regulatora RW4.1. Regulator ten kompensuje pracę
7 odciągów miejscowych, z których tylko jeden ma dwa stany pracy tj. szafa na odczynniki
chemiczne Vmin=30m3/h, Vmax=100m3/h. Pozostałe co najmniej 3 stany pracy (czyt.
schemat), np. dla spektrometru masowego wyłączenie Vwył=0m3/h, Vmin=300m3/h,
Vmax=420m3/h, itd. Czy przewiduje się jakieś ograniczenia w wyborze możliwych
kombinacji?
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Odpowiedź:
Regulator RW4.1 (tak jak pozostałe regulatory zmiennego przepływu na wywiewach) ma
działać w zależności od sygnału otrzymywanego z czujnika ciśnienia zainstalowanego
w pomieszczeniu. Zaprojektowanie instalacji dla wydajności min – max z możliwością
regulacji przez operatora było wymagane przez Inwestora na etapie wydawania wytycznych.
Niezależnie od ilości zmian czujnik ciśnienia w pomieszczeniu będzie dawał sygnał do
regulatora VAV, którego zadaniem będzie stałe utrzymywanie odpowiedniego nadciśnienia
w pomieszczeniu.
Treść aktualnego zapytania:
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi – regulator RW4.1 odpowiada za wywiew z pomieszczenia
lab. nr 2 . Zgodnie z powyższą odpowiedzą jego zadaniem jest utrzymanie nadciśnienia w
pomieszczeniu – względem czego ( jakiego pomieszczenia) ma utrzymywać nadciśnienie te
regulator i jaka jest wielkość tego nadciśnienia.
Odpowiedź:
Regulator ten utrzymuje nadciśnienie w oparciu o ilości powietrza, które są wyciągane z
urządzeń technologicznych dostosowując swój stopień otwarcia. W celu korekty i
weryfikacji, czy to nadciśnienie jest utrzymywane w pomieszczeniu mamy pomiar
ciśnienia.
Jeśli chodzi o wielkość nadciśnienia należy utrzymać następujące wymagania:
- nadciśnienie w laboratorium nr 3 względem laboratorium nr 2 poprzez nawiew
powietrza do laboratorium nr 3 a następnie transfer i wywiew powietrza w lab. nr 2,
- nadciśnienie w laboratorium nr 2 względem komunikacji (min. +8 Pa względem
pomieszczenia komunikacji - pom. szatni nr1),
- podciśnienie w laboratorium 1 poprzez zwiększenie udziału powietrza
wywiewanego względem powietrza nawiewanego.

Pytanie nr 8
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Odnoszące się do pytania i odpowiedzi nr 10 opublikowanych przez Zamawiającego w dniu
16 lutego 2021 roku:
Treść pytania nr 10 i odpowiedz Zamawiającego:
W Zał.6-Tab.5 dla regulatorów RW2.1, RW3.1, RW4.1 mamy zapis „Regulatory VAV bez
automatyki producenta; automatyka projektowana indywidualnie” – Kto i jakim etapie ma
wykonać tą automatykę (czyt. cechowanie regulatora)? Kto ma wykonać cechowanie tych
regulatorów?

Odpowiedź:
Automatykę będzie wykonywał wykonawca automatyki, nie ma konieczności kalibracji takiej
jaka przeprowadzane są w fabryce. Na kanałach wywiewnych zaprojektowano czujniki ilości
powietrza. Za pomocą regulatora PID zaimplementowanego w sterownikach AKPiA należy
utrzymywać żądaną ilość powietrza.
Treść aktualnego zapytania:
Proszę o potwierdzenie, że regulator RW4.1 jest regulowany wg pomiaru wydajności na
kanale wywiewnym ( patrz powyższa odpowiedź).
Zwracam uwagę, że w odpowiedzi na pytanie 9 (z dnia 16 lutego 2021 roku) – mamy zapis :
Regulator RW4.1 (tak jak pozostałe regulatory zmiennego przepływu na wywiewach) ma
działać w zależności od sygnału otrzymywanego z czujnika ciśnienia zainstalowanego
w pomieszczeniu.
Odpowiedź:
Regulator jest regulowany wg pomiaru ilości na kanale wywiewnym w odniesieniu do
załączonych urządzeń technologicznych.
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Pytanie nr 9
Załączona dokumentacja dotycząca wykonania zabudowy laboratorium typu clean-room
wskazuje jednoznacznie na producenta urządzeń, którego produkt należy zastosować.
Informujemy, że jedyny dystrybutor tego producenta w Polsce, odmówił wyceny produktu,
motywując to przystąpieniem do powyższego postępowania przetargowego. W związku z
powyższym nie ma możliwości wyceny kompletnego zadania zgodnie z załączoną
specyfikacją, co ogranicza konkurencji przystąpienie do przetargu. Prosimy o informację, czy
istnieje możliwość zastosowania produktu innego dostawcy zabudowy typu clean-room, oraz
przedstawienie alternatywnej specyfikacji nie sugerującej jednego producenta. Prosimy o
informację, czy istnieje możliwość zastosowania produktu innego dostawcy zabudowy typu
clean-room, oraz przedstawienie alternatywnej specyfikacji nie sugerującej jednego
producenta.
Odpowiedź:
Zgodnie otrzymanymi wytycznymi do projektu w laboratorium będą używane stężone
kwasy: HF, HCl, HNO3, H2SO4. Przyjęto zatem, że ściany i drzwi które należy wykonać w
technologii paneli Cleanroom, należy zastosować o podwyższonej odporności na
krótkotrwałe działanie ww. kwasów. W projekcie przyjęto drzwi wraz z ościeżnicami jako
systemowe do ścianek czystych. Przyjęto zabezpieczenie farbą proszkową opartą na żywicy
epoksydowej odpornej na działanie przynajmniej następujących kwasów: kwas solny
(10%;), kwas azotowy (20%,), kwas siarkowy (25%,). Ściany systemowe laboratoryjne
przyjęto jako systemowe do pomieszczeń typu Cleanroom zabezpieczone powłoką PET lub
PVDF odporną przynajmniej na następujące kwasy: kwas solny (10% ), kwas azotowy
(20%), kwas siarkowy (25%). Kontakt z powyższymi powierzchniami założono do projektu
jako sporadyczny. Tym samym informujemy , że można zastosować każdy produkt
spełniający powyższe kryteria.
Pytanie nr 10
Wykonawca projektu przebudowy jest jednocześnie producentem ścian typu „Clean-Room"
Zaprojektowane odporności chemiczne zostały napisane w oparciu o specyfikę rozwiązania
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proponowanego przez tego producenta. Powoduje to zawężenie rynku dostawców do 1
firmy. Prosimy o zmniejszenie tych parametrów ze względu na brak konkurencyjności
postępowania. Parametry są sztucznie podniesienie i nie wymagane na takim poziomie.
Odpowiedź:
Zgodnie otrzymanymi wytycznymi do projektu w laboratorium będą używane stężone
kwasy: HF, HCl, HNO3, H2SO4. Przyjęto zatem, że ściany i drzwi które należy wykonać w
technologii paneli Cleanroom, należy zastosować o podwyższonej odporności na
krótkotrwałe działanie ww. kwasów. W projekcie przyjęto drzwi wraz z ościeżnicami jako
systemowe do ścianek czystych. Przyjęto zabezpieczenie farbą proszkową opartą na żywicy
epoksydowej odpornej na działanie przynajmniej następujących kwasów: kwas solny
(10%;), kwas azotowy (20%,), kwas siarkowy (25%,). Ściany systemowe laboratoryjne
przyjęto jako systemowe do pomieszczeń typu Cleanroom zabezpieczone powłoką PET lub
PVDF odporną przynajmniej na następujące kwasy: kwas solny (10% ), kwas azotowy
(20%), kwas siarkowy (25%). Kontakt z powyższymi powierzchniami założono do projektu
jako sporadyczny. Tym samym informujemy , że można zastosować każdy produkt
spełniający powyższe kryteria.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) dokonuje następujących zmian
treści SWZ:
1. Pkt 10.1 SWZ Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„Stosownie do treści art. 109 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający, z zastrzeżeniem art.
109 ust. 3 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania Wykonawcę:
Lp.

Podstawa wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1.

art. 109 ust. 1 pkt 1)

który naruszył obowiązki dotyczące płatności
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ustawy Pzp

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt
3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca przed
upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności

2.

art. 109 ust. 1 pkt 4)

w stosunku do którego otwarto likwidację,

ustawy Pzp

ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury

3.

art. 109 ust. 1 pkt 5)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył

ustawy Pzp

obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów

4.

art. 109 ust. 1 pkt 6)

jeżeli występuje konflikt interesów

ustawy Pzp

w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego
nie można skutecznie wyeliminować w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy

ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
www.ifj.edu.pl
centrala: +48 12 662 8000

dyrektor: +48 12 662 8200
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl
fax: +48 12 662 8458

str. 13
NIP: PL 6750000444
REGON: 000326983
RIN: RIN-III-61/04

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
5.

art. 109 ust. 1 pkt 7)

który, z przyczyn leżących po jego stronie,

ustawy Pzp

w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub umowy koncesji,
co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień
z tytułu rękojmi za wady

6.

art. 109 ust. 1 pkt 8)

który w wyniku zamierzonego działania lub

ustawy Pzp

rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych

7.

art. 109 ust. 1 pkt 9)

który bezprawnie wpływał lub próbował

ustawy Pzp

wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje
poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

8.

art. 109 ust. 1 pkt 10)

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa

ustawy Pzp

przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
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podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
2. W związku ze zmianą z pkt. 1, zmianie ulega treść załącznika nr 3 do SWZ.
3. Pkt 12.2 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia:
a) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 7
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz.
2415), o ile dotyczy,
b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
c) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
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zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
W związku z przedmiotowymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu.
Powyższe odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem,

Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej
Im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

Załączniki:
Załącznik nr 3 - NOWY
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