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Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku biurowym przy  

ul. E. Orzeszkowej 31/35 w Łodzi” (BAG-77/20). 

Wyjaśnienie treści SIWZ  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:  

Pytanie 1: 

Punkt 5 Zastosowane materiały i urządzenia, ppkt. 5.3 Urządzenia systemu klimatyzacji biur. 

W Projekcie Wykonawczym, zdaniem Oferenta wymagania techniczne dla jednostek zewnętrznych/jednostek 

wewnętrznych ściennych zostały określone bardzo wąsko. 

Należy wskazać, ze poniższe kryteria techniczne spełniają urządzenia oferowane jedynie przez jednego 

producenta co narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp wskazujący, że Zamawiający powinien przygotować i 

przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości 

oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp wskazujący, iż przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 

Zdaniem Oferenta Zamawiający posługuje się parametrami wskazującymi na konkretny produkt konkretnego 

producenta dopuszczając się w ten sposób wobec wykonawców dyskryminacji pośredniej. 

Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie 

może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. Zamawiający może 

naruszyć zasadę uczciwej konkurencji określoną w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zbytnie dookreślenie 

przedmiotu zamówienia, powodujące, bez uzasadnienia, wskazanie na konkretny produkt w sposób, który nie 

znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb Zamawiającego. 

W niniejszym postępowaniu nie można mówić o żadnych uzasadnionych potrzebach Zamawiającego, które 

mogłyby jakkolwiek usprawiedliwiać ograniczanie kręgu potencjalnych wykonawców oraz wpływać na 

zakres oferowanych przez nich usług i dostaw, a także specyfice przedmiotu zamówienia czy istocie 

zamówienia i jego indywidualnych właściwościach pozwalających na osiągnięcie tego celu.  

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 434/09, wskazano, że 

„określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami 

Zamawiającego. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 Pzp, 

która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie 

takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie 
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innych uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko 

opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub 

konkretny produkt albo z użycie parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo 

konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, 

które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych 

wykonawców w postepowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania 

zamówienia” (zob. także wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1502/08). 

Wobec powyższego czy Zamawiający przewiduje zmianę wymagań technicznych sprzętu opisanych  

w Projekcie Wykonawczym pkt 5 ppkt 5.3 poprzez wskazanie wymagań technicznych urządzeń w Projekcie 

Wykonawczym innych wartości lub poprzez wskazanie zakresu wartości jakie może osiągnąć proponowane 

urządzenie przez Oferenta? 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na ww. pytanie Zamawiający wyjaśnia, że poprzez przyjęte w dokumentacji projektowej 

pojęcie równoważności urządzeń należy rozumieć tolerancje poszczególnych parametrów: 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza  - +/-10%, 

- ciśnienie akustyczne/ciśnienie dźwięku – nie większe niż podano w opisie zaprojektowanych urządzeń,  

- masa jednostki zewnętrznej dla biur – nie większa niż określona w projekcie,  

- wymiary jednostki zewnętrznej dla biur - +/-10%, 

- moc elektryczna urządzeń - +/-10%, 

Pozostałe parametry określone w dokumentacji nie są obowiązujące, o ile ich zmiana nie wpłynie na 

możliwość realizacji zamówienia.  

Pytanie 2: 

Czy Wykonawca w cenie ma uwzględnić serwis urządzeń przez okres gwarancji? 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie powinien uwzględniać  

w cenie oferty serwisu urządzeń przez okres gwarancji.  

Pytanie 3: 

W przedmiarze podane są wymagane funkcje dla sterownika centralnego klimatyzacji, czy Zamawiający 

potwierdza, że sterownik MUSI posiadać wszystkie te funkcje? Wymagane są m.in. 2 wejścia do różnych 

modułów BMS oraz monitoring zużycia energii, co będzie wymagać zamontowania dodatkowych liczników. 

Będzie to generować dość duże i nie potrzebne naszym zdaniem koszty. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na 

bardziej uproszczony model sterownika centralnego, to prosimy o podanie wymaganych funkcji dla niego. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający wyjaśnia, że sterownik centralny musi posiadać co najmniej nw. 

funkcje: 

- zmiana trybu pracy (grzanie/chłodzenie) 

- sterowanie indywidualne/grupowe 

- blokada indywidualnych sterowników 

- programowanie pracy 

- ograniczenie regulacji temperatury 

- ograniczenie czasu pracy 

- historia operacji 

- kontrola błędów 

- sterowanie wydajnością jednostki zewn. 

 

   


