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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Instytutu 

Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 we 

Wrocławiu - Etap IIc i IId obejmujące skrzydło Wschodnie oraz część 

Północnego, fragment pomiędzy klatkami K/1 i K/3.” 

 

I. Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie 

art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4  i Ogłoszenia w trybie art. 

12a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Pytanie 1: 

Czy obiekt wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie i jeśli tak to czy uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie jest uwarunkowane zgłoszeniem zakończenia budowy ? 

 

Odpowiedź 1: 

Budynek Instytutu Historycznego jest obecnie użytkowany i nie ma obowiązku uzyskania dla 

niego pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu robót.  

 

Pytanie 2: 

W związku z zapisami w karcie gwarancyjnej odnośnie prawa Zamawiającego do żądania 

wymiany urządzenia na nowe nawet w przypadku 2 krotnego zgłoszenia drobnej usterki nie 

jest działaniem na niekorzyść Zamawiającego?  W świetle takich zapisów każdy świadomy 

oferent zostanie zmuszony do wyceny każdego urządzenia w podwójnej wartości ? 

 

Odpowiedź 2: 

Przytoczony zapis ze wzoru Karty Gwarancyjnej nie działa na niekorzyść Zamawiającego.        

W interesie Zamawiającego jest otrzymanie produktu trwałego, nie sprawiającego problemów 

w użytkowaniu. Każdy świadomy oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie zastosowanie 

urządzeń odpowiednio wysokiej klasy, a nie najtańszych.   

 

Pytanie 3: 

W SIWZ Zamawiający ustalił minimalny okres rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy. 

Większość dostawców daje gwarancję na swoje urządzenia krótszą niż 60 miesięcy. Czy w 

związku z tym oferenci powinni uwzględnić dodatkowe koszty związane z przedłużeniem okresu 

gwarancji oraz ewentualne koszty związane z wymianą urządzeń. 



 

Odpowiedź 3: 

Tak. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić gwarancji i rękojmi zgodnie z  zadeklarowanym 

w ofercie okresem - na cały Przedmiot Zamówienia. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić zapisy paragrafu 7 ust.2.43 

projektu umowy dotyczące dźwigu tj. min. coroczne przeglądy od momentu rejestracji dźwigu 

do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi  ? 

 

Odpowiedź 4: 

Tak. Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić koszty wszystkich usług 

opisanych w paragrafie 7 ust. 2.43 projektu umowy, a dotyczących corocznych przeglądów 

oraz związanych z nimi comiesięcznych czynności serwisowych oraz zapewnienie usługi 

całodobowego pogotowia dźwigowego w zakresie uwalniania pasażerów z dźwigów. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o usunięcie zapisów paragrafu 7 ust. 2.18, gdyż Wykonawca nie ma prawa 

przechowywać na budowie kopie umów z pracownikami własnymi i podwykonawców. 

 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający nie usunie zapisu paragrafu 7 ust. 2.18. Obowiązujące przepisy prawa nie 

zabraniają Wykonawcy przechowywać na budowie kopii umów o pracę z pracownikami 

własnymi i podwykonawców. 

 

Pytanie 6: 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o pełny Projekt Wykonawczy Konstrukcji wraz z opisem i 

rysunkami. 

 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający zamieszcza nową wersję Załącznika nr 6e do SIWZ Projektu Zamiennego 

Konstrukcji. 

 

II. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreślenie w załączniku nr 1a JEDZ           

w części III w sekcji C następujący punkt o brzmieniu "konflikt interesów spowodowany 

udziałem w postępowaniu o udzieleniu zamówienia" 

 W załączeniu poprawiony załącznik nr 1a do SIWZ. 

 

III. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 11 do SIWZ - Umowa w § 6 pkt 1 poprzez 

dopisanie w pierwszym zdaniu "do 750 dni". 

 W załączeniu poprawiony załącznik nr 11 do SIWZ. 

 

IV. Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie w załączniku nr 4 do umowy - Karta 

Gwarancyjna punktu 10.5 o brzmieniu ”Po upływie okresu gwarancji jakości Zamawiający 

zobowiązuje się do podpisania i kontynuowania umów serwisowych i konserwacji dla 

zainstalowanych systemów i urządzeń". 

 W załączeniu poprawiony załącznik nr 4 do umowy - Karta Gwarancyjna. 

 

V. Działając na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert 

i przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie 

ogłoszenia o zamówieniu. 



Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 11.06.2020 r., do godz. 10:00 

Nowy termin otwarcia ofert -  11.06.2020 r., godz. 11:00. 

Termin zwiazania ofertą - 09.08.2020r. 

 

 

 

Rektor 

prof dr hab Adam Jezierski 
 

 

 


