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Nazwa postępowania:  WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO 

- WYCHOWAWCZYM NR 3 W BYDGOSZCZY – I ETAP 

 

Na podstawie art. 278 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi 

na pytanie wykonawcy: 

Pytanie: 

„1. prosimy o podanie podstawy prawnej  żądania przez zamawiającego od wykonawcy przedłożenia 

„zatwierdzonego przez właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej …., prawidłowo funkcjonującego, 

bezusterkowego, wolnego od wykrytych wad, kompletnego, przedmiotu zamówienia, w pełnym 

zakresie objętym umową”. W przypadku braku podstawy prawnej prosimy  

o wykreślenie zapisu  par. 3 ust. 2 pkt 3 oraz par. 9 ust. 7 pkt 2 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ).” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie inwestycyjne: „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy – I Etap jest realizowane  

na podstawie postanowień Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  

w Toruniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego uczniom naszej placówki i w związku z 

tym zarówno przedmiot zamówienia, jak też jego późniejsza eksploatacja, znajdują się w zakresie 

kompetencji i nadzoru właściwych organów Państwowej Straży Pożarnej. 

W celu uniknięcia wątpliwości i różnic interpretacyjnych ze strony wykonawców, 

Zamawiający pozytywnie odnosi się do prośby wykonawcy i dokonuje następujących korekt  

w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy:   
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1) w par. 3 ust. 2 pkt 3 skreśla się słowa: „zatwierdzonego przez właściwy organ Państwowej Straży 

Pożarnej i wskazanego przez Zamawiającego inspektora nadzoru”, w związku z tym par. 3 ust. 2 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Warunkami uznania, że zamówienie zostało wykonane, są: 
1) prawidłowe i pełne wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, 
2) skuteczne włączenie systemu sygnalizacji pożaru wykonanego w obiekcie Zamawiającego, 

do stacji odbiorczej alarmów pożarowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Bydgoszczy, 

3) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo funkcjonującego, 
bezusterkowego, wolnego od wykrytych wad, kompletnego, przedmiotu zamówienia,  
w pełnym zakresie objętym umową, 

4) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzone  
w protokole odbioru.” 

 

2) w par. 9 ust. 7 wykreśla się pkt 2 o treści „potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy przez Państwową Straż Pożarną”, w związku z tym par. 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Niezależnie od konieczności spełnienia innych warunków umowy, Zamawiający wymaga 
przekazania nie później, niż w dniu odbioru dokumentów wymaganych przepisami, 
postanowieniami zawartymi Specyfikacji warunków zamówienia oraz załącznikach do 
specyfikacji  i załącznikach do umowy (w przypadku kopii wszystkie kopie winny być 
uwierzytelnione przez kierownika robót), w tym: 
1) oświadczenie kierownika robót o zakończeniu prac; 
2) dokument gwarancyjny; 
3) książka serwisowa, 
4) deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały  

i certyfikaty i atesty na  zabudowane  materiały; 
5) instrukcje eksploatacji systemu sygnalizacji pożaru (w języku polskim), 
6) kopię umowy zawartej przez Wykonawcę z firmą odpowiedzialną za serwis i konserwację 

Systemu sygnalizacji pożaru w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji i  rękojmi w 
przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował tych czynności we własnym zakresie.” 

 

Pozostałe zapisy wzoru umowy – załącznika nr 3 do SWZ nie ulegają zmianie. Powyższe korekty 

nie zmieniają istoty przedmiotu zamówienia, jak też warunków dokonania odbioru zamówienia przez 

Zamawiającego. 
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