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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego ZP/018/19 na dostawę i instalację systemu Kontroli Dostępu w budynkach Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które 

Zamawiający niniejszym odpowiada. 

 

 

Pytanie 1: 

Na pytanie nr 5 tj „Czy kolumna „Okucie” wskazuje stan istniejący czy docelowy?” udzielono odpowiedzi: 

„Informacja podana w kolumnie wskazuje stan docelowy. W niektórych przypadkach istniejący i docelowy.” 

Biorąc powyższe pod uwagę, skąd wiadomo w których przejściach podano stan „docelowy” a w których 

jednocześnie „stan docelowy i istniejący” skoro w tej kolumnie nie ma dodatkowej informacji? 2 W jaki sposób 

należy określić czy wymagana jest wymiana okucia czy tez nie skoro znamy stan docelowy (kolumna "okucie") a 

nie znamy stanu istniejącego dla danego przejścia?  

Odpowiedź: 

W załączniku nr 7 do SIWZ, w kolumnach „Istniejący element wykonawczy” oraz „Uwagi” znajduje się 

uzupełnienie informacji. W przypadku wskazania, że element wykonawczy jest już zainstalowany, okucie 

wskazane w kolumnie „Okucie” odpowiada stanowi istniejącemu i docelowemu. 

 

 

Pytanie 2: 

Wg odpowiedzi 8, 9 i 10 zakres prac wykonawcy to: - zaprojektować, dostarczyć, zainstalować i zaprogramować 

elementy KD przystosowane do zwolnienia blokad przejść KD na drogach ewakuacyjnych - zaprojektować, 

dostarczyć i zamontować moduły systemu SSP w stosownych lokalizacjach służące odblokowaniu powyższych 

przejść - zaprojektować i wykonać połączenia kablowe pomiędzy wyżej wymienionymi - tj. modułami SSP i 

elementami systemu KD. Wpięcie modułów do istniejącego systemu SSP oraz oprogramowanie ich działania nie 

należy natomiast do zakresu wykonawcy. Państwa odpowiedzi nie są jednoznaczne dlatego proszę o informację 

czy ich powyższa interpretacja jest poprawna? 

Odpowiedź: 

Według odpowiedzi na pytania 8, 9 i 10: 

1) Wykonawca nie ma obowiązku rozbudowy istniejącego systemu ppoż. Natomiast Wykonawca ma 

uwzględnić w projekcie, dostarczyć i zainstalować elementy, które zapewnią współdziałanie 

systemów KD i istniejącego w danym obiekcie systemu ppoż. Do obowiązków Wykonawcy należy w 

szczególności: 

a) doprowadzenie niezbędnych przewodów do miejsc, w których te systemy będą łączone 

(centrale ppoż. lub istniejące elementy wykonawcze); 
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b) dostarczenie i zainstalowanie odpowiednich elementów wykonawczych. 

2) Wykonawca nie ma obowiązku zmiany konfiguracji istniejącego systemu. Podłączenie nowo 

instalowanych elementów wykonawczych do istniejących systemów ppoż. i konfiguracja centralek 

ppoż. w budynkach leży po stronie Zamawiającego. 

3) Wykonawca nie ma obowiązku tworzenia nowego scenariusza. 

Nigdzie nie wspominano o konfiguracji systemu przez Wykonawcę. Wykonawca nie ma obowiązku 

dostarczenia elementów służących do rozbudowy central ppoż Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 3: 

W „Załączniku 11 do SIWZ -projekt umowy” w Par. 1 pkt. 3 zamawiający przedstawił harmonogram z terminami 

realizacji poszczególnych etapów prac. W Etapie V zapisano czas na projekt „60 dni od daty odbioru dokumentacji 

projektowej dla budynku SPNJO, nie później niż do końca czerwca 2020 r. „ Etap III projekt SPNJO należy wykonać 

w 60 zapisano „60 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej dla budynku SWFiS,” Etap I projekt SWFiS 

należy wykonać w 60 zapisano „60 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,” Sumarycznie na wykonanie tych 

trzech etapów przewidziano 180 dni do 30.czerwca 2020r. Informuje ,że skoro termin otwarcia ofert jest 

4.02.2020 roku niemożliwe jest wykonanie zgodnie z harmonogramem prac etapu V do końca czerwca i 

powiązanych z tym kolejnych etapów prac. Wnioskuję o zmianę treści umowy i stworzenie jednoznacznego 

Harmonogramu zgodnego lub niezależnego od harmonogramu postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 11 do SIWZ - projektu umowy w następujący sposób: 

w tabeli w § 1 pkt 3 etap V - Termin odbioru częściowego otrzymuje brzmienie: 

"Nie później niż do końca czerwca 2020 r." 

 

 

Pytanie 4: 

Proszę o informację w jakim zakresie Budynki UE objęte są ochroną konserwatorską. Czy ochrona konserwatorska 

obejmuje tylko bryłę czy cały obiekt z pomieszczeniami? 

Odpowiedź: 

a) Budynki: A i B - są budynkami zabytkowymi - czyli są pod pełną ochroną konserwatorską 
b) Budynki: C, D, E, i CEUE - leżą na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - ochrona 

konserwatorska obejmuje głównie elewację budynku i otoczenie. 

 

Pytanie nr 5 
„ Uprzejmie prosimy o informację, czy poniższe postanowienie z punktu 7.2.2.1 SIWZ: „Kwota udziałów własnych, 
franszyz i innych ograniczeń odpowiedzialności nie może przekraczać 50.000 złotych.”; Zamawiający będzie 
stosował także w odniesieniu do klauzul dodatkowych, które rozszerzają standardowy zakres ubezpieczenia.”  
 
Odpowiedź: 
Z uwagi, na fakt, iż Wykonawca nie sprecyzował o jakie klauzule dodatkowe chodzi Zamawiający informuje, 
iż jeżeli klauzule dodatkowe będą powodowały ograniczenie odpowiedzialności to Zamawiający w 
odniesieniu do klauzul dodatkowych będzie stosował ten limit." 
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Pytanie nr 6  
„Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że franszyza w wysokości 10% odszkodowania dla klauzuli dodatkowej, dla 
której limit odpowiedzialności będzie nie wyższy niż 500.000 złotych, będzie spełniać poniższe postanowienie z 
punktu 7.2.2.1 SIWZ: „Kwota udziałów własnych, franszyz i innych ograniczeń odpowiedzialności nie może 
przekraczać 50.000 złotych.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku  po otwarciu ofert. 
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