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G.202-1/19 

WYJAŚNIENIA NR 4 

 

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony 

pn.: „Dostawa i montaż krzeseł wykładowych z blatem do notatek do auli wykładowej Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. Energetyków 30” 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odpowiada na następujący wniosek: 

 

1. Proszę o informację który z kierowników będzie odpowiedzialny za cały zakres umowy? Jak 

Inwestor planuje połączyć dwa zadania pod kontem formalno-prawnym? 

Odp. We wzorcu umowy będącym załącznikiem do SIWZ znajduje się zapis (§ 11), w którym po 

rozstrzygnięciu przetargu zostanie wpisana osoba sprawująca nadzór nad wykonaniem umowy ze strony 

Wykonawcy.  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostawy  

i montażu 190 sztuk krzeseł wykładowych na stałe przykręcanych do podłoża oraz paneli frontowych 

pierwszego rzędu w budynku auli PWSZ we Włocławku. Jest to odrębne zamówienie od realizowanych 

w obiekcie, prac budowlanych przez firmę Wiksbud sp. z o.o., która ponosi odpowiedzialność za teren 

budowy oraz jest zobowiązana do podejmowania wszelkich innych czynności mających na celu 

terminowe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Firma Wiksbud sp. z .o.o. realizuje prace  

w formule zaprojektuj i wybuduj. W projekcie przewidziano wyposażenie auli w fotele, niemniej ich 

dostawa i montaż jest poza zakresem obowiązków głównego wykonawcy. Szczegółowe zasady dostawy  

i montażu foteli regulować będzie porozumienie pomiędzy głównym wykonawcą, zamawiającym  

i dostawcą foteli. 

 

2. Po dokonanej wizji lokalnej wynika iż wykonawca realizuje roboty wykończeniowe a termin ich 

zakończenia zgodnie z przetargiem wypada na koniec lipca 2019 roku, czy GW umożliwi wejście 

na teren budowy w terminie do końca czerwca? 

Odp. Tak. 

 

3. Po czyjej stronie jest sprzątanie obiektu? 

Odp. Sprzątnięcie miejsc, w których będą składowane i montowane krzesła należy do Wykonawcy 

realizującego niniejsze zadanie. 

 

4. Wyposażenie jest elementem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, czy 

dostawca wyposażenia bierze odpowiedzialność za wspomnianą formalność? Jeśli tak to w jakim 

stopniu korelacji z GW. 

Odp. Przygotowanie procedury odbiorowej oraz zgłoszenie obiektu budowlanego należy do obowiązków 

głównego wykonawcy, który planuje na przełomie czerwca i lipca rozpoczęcie procedury odbioru, 

dlatego też niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia może wiązać się nie tylko z konsekwencją 

naliczania kar umownych ale również z dochodzeniem odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych, co zostało wskazane we wzorcu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

5. Proszę o udzielenie informacji czy aktualny wykonawca podtrzyma gwarancję przy ingerencji 

firm zewnętrznych w niektóre elementy jego zrealizowanych robót? 

Odp. Zasady i termin gwarancji generalnego wykonawcy reguluje umowa pomiędzy generalnym 

wykonawcą a zamawiającym. Art. 38 ustawy PZP pozwala na wyjaśnianie jedynie wątpliwości 

związanych z treścią SIWZ, zaś powyższe pytanie wykracza poza zakres przedmiotowy SIWZ. Zasady 

gwarancji określa § 7 wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 
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6. Proszę o przedstawienie szczegółowego harmonogramu robót z którego będzie wynikał termin  

i czas na realizację zadania na poszczególnych frontach robót ze współpracą z aktualnym 

wykonawcą.  

Odp. Zgodnie ze SIWZ  wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do  

28 czerwca 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 

dokonać odrębnej wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają znajdować się krzesła i przeprowadzić we 

własnym zakresie niezbędne pomiary, również dla potrzeb transportu. Ustalenie dokładnego 

harmonogramu realizacji zamówienia należy do obowiązków zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ).  

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia  

i montażu przedmiotu zamówienia z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem. Termin ten ma na celu 

uzgodnienie z generalnym wykonawcą szczegółowych obecności wykonawcy w budynku. 

 

7. Jak zamawiający przewiduje rozłożenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku 

ingerencji firmy dostarczającej i montującej fotele w roboty wykonane przez innego wykonawcę 

(GW). 

Odp. Zasady gwarancji wykonawcy określa § 7 wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. 

Rozkład i sposób zamontowania krzeseł musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm,  

a w szczególności §261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., 

poz. 690 z późniejszymi zmianami). W przypadku uszkodzeń/modyfikacji lub innych działań wykonawcy 

mających wpływ na zasady gwarancji udzielane przez głównego wykonawcę, wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem, że ewentualne 

modyfikacje były przedmiotem wspólnych ustaleń pomiędzy zamawiającym, głównym wykonawcą  

i wykonawcą.  

 

8. Czy zamawiający przewiduje koszty z tytułu koordynacji robót dwóch niezwiązanych ze sobą 

firm, wykonujących roboty na tym samym obiekcie i jakie przewidział zamawiający zasady 

współfunkcjonowania dwóch niezwiązanych ze sobą firm na tym samym obiekcie (koszty 

budowy, ochrony, media i inne – co należy przyjąć do oferty?). 

Odp. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu krzeseł 

wykładowych, zakres zamówienia nie obejmuje robót budowlanych. Za media w budynku dostawy 

odpowiada generalny wykonawca – firma Wiksbud sp. z o.o., która w budynku realizuje prace 

budowlane. Zasady korzystania z mediów powinny być z nimi uzgodnione. Zgodnie z umową  

z generalnym wykonawcą, jest on odpowiedzialny za teren budowy wobec Zamawiającego i osób 

trzecich oraz zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie mienia własnego jak i mienia podmiotów 

trzecich znajdującego się na terenie budowy.  Wykonawca odpowiada za wytworzone odpady - odpady 

winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 992). 

 

9. Czy zamawiający w umowie z GW ma zapis pozwalający wprowadzić innego wykonawcę na 

plac budowy? 

Odp. Pytanie wykracza poza zakres przedmiotowy SIWZ.  

 

10. Proszę o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na budowie. 

Odp. W celu ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej zgodnie z zapisami SIWZ należy kontaktować 

się z Panem Tomaszem Kuszewskim, tel. 606 751 994. 

 

11. Proszę o określenie warstw posadzkowych / konstrukcyjnych. 

Odp. Zamawiający informuje, iż warstwy posadzkowe opisane zostały w załączniku nr 1do SIWZ.  

W pomieszczeniach, w których mają znajdować się krzesła występuje posadzka o grubości ok. 37 cm,  

w skład której wchodzą: wykładzina dywanowa ok. 5mm / samopoziomująca warstwa szpachlowa ok. 

4mm / podkład posadzkowy cementowy zbrojony siatką stalową ok. 5 cm / folia PE / styropian 15cm / 

izolacja przeciw wilgociowa / podbudowa podłogi z betonu 15cm. 
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12. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu zakończenia zadania do 15.08.2019 roku? 

Odp. Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania zadania wyłącznie na warunkach 

określonych we wzorze umowy. 
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