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Nazwa postępowania:  WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO 

- WYCHOWAWCZYM NR 3  W BYDGOSZCZY – I ETAP 

 

Informacja Zamawiającego o zmianie w treści załącznika nr 3 do SWZ – „Wzór umowy”,  

zmianie terminu składania ofert oraz o udzieleniu odpowiedzi na pytanie 

 

Na podstawie art. 286 ustawy Pzp  Zamawiający dokonuje następującej  korekty w załączniku 

nr 3 do SWZ „Wzór umowy” 

1) W § 4 ust 1. pkt 1 skreśla się słowa: „Podatek VAT – 23%” i zastępuje słowami: „Podatek VAT” 
 
  W związku z powyższym,  § 4   Wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości brutto …………………………………………… zł 
(słownie: ………………………………………………………………………..……………………... złotych,  

w tym: 
1) podatek VAT    ……………..……… . zł (słownie: ……………………… zł) 
2) wynagrodzenie netto: …………………….. zł (słownie: ……………………… zł) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem zryczałtowanym i obejmuje wszystkie 
koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.” 

 
2)  Dokonuje się zmiany w  Ogłoszeniu o zamówieniu p. 8.1. „Termin składania ofert”: 

Było: 2021-11-05 09:00 

Jest: 2021-11-08 09:00 
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3) Na podstawie  art. 284 Ustawy Pzp  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie: 

Treść pytania: 

„W nawiązaniu do toczącego się postępowania jak w temacie i do otrzymanych odpowiedzi  
z dnia 28.10.2021 pragniemy zaznaczyć, że wykonanie podpunktu 2 w paragrafie nr 3 pkt. 2, który 
brzmi: 
„skuteczne włączenie systemu sygnalizacji pożaru  wykonanego w obiekcie  Zamawiającego, do 
stacji odbiorczej alarmów pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Bydgoszczy” 

Jest niemożliwe do wykonania przez wykonawcę, ponieważ moduł UTA zapewniający 
transmisję alarmów do PSP montuje i uruchamia zewnętrzna firma, która zawiera umowę  
z właścicielem instalacji SSP a nie firmą wykonującą system SSP. Proponujemy rozważenie tego 
problemu i wyłączenie tego z zakresu przetargu.” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  całość przedmiotu zamówienia jest opisana w  paragrafie nr 1 Załącznika  

 nr 3 do SWZ „Wzór umowy”, w którym napisane jest między innymi: 

 
„Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje 
się  do wykonania i uruchomienia „Systemu sygnalizacji pożaru w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy – I etap”, zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami 
określonymi w „Projekcie instalacji sygnalizacji pożarowej dla obiektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy /internat”, Specyfikacji warunków zamówienia, Specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót i ofertą Wykonawcy, stanowiącymi kolejno załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do umowy. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje także: 
Skuteczne włączenie wykonanego Systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Zamawiającego,  
do stacji odbiorczej alarmów pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Bydgoszczy…”  

 

 W związku z powyższym, niemożliwe jest spełnienie prośby wykonawcy i wyłączenie  

z paragrafu nr 3 pkt. 2 ustępu 2, ponieważ jest on ściśle związany z przemiotem niniejszego 

zamównienia, jak też z zasadniczym celem realizacji zamówienia, którym  jest zapewnienie 

bezpieczeńswa pożarowego uczniom internatu, zgodnie z postanowieniami Komendy Wojewódzkiej 

PSP w Toruniu. 

 Jednocześnie Zamawiajacy wyjaśnia, że nie będzie przenosił na wykonawcę kosztów, których 

pokrycie jest obowiązkiem zamawiajacego oraz będzie na bieżąco współpracował z wykonawcą  

w rozwiązywaniu problemów o charakterze organizacyjnym zwiazanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 W związku z powyższym, wniosek o zmianę treści SWZ Zamawiający uznaje za 

nieuzasadniony. 
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