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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/048/2017-353 
          Wykonawcy wg rozdzielnika 
             Data 18.08.2017 r. 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 5 225 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych Domu Studenckiego Żeńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

położonego przy ul. Konstantynów 1D w Lublinie. 

 
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi na 

złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła: 

Pytanie 1  

W związku z tym, że przedmiot zamówienia zawiera prace z zakresu systemu alarmu pożaru (np. rozebranie stropu 

podwieszonego oraz dołożenie czujek p.poż w istniejącej linii), które ingerują w prace obecnie wykonywane na Budynku 

Żeńskiego Domu Studenckiego KUL przez innego wykonawcę – prosimy o potwierdzenie, że gwarancji na system SAP oraz na 

ponowne wykonanie stropu podwieszonego udzieli oferent składający ofertę w w/w postępowaniu przetargowym? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na wykonane w ramach przetargu roboty wykonawca udzieli gwarancji w okresie 

zgodnym z zapisami SIWZ. Wymienione powyżej prace będą podlegały odbiorowi przez kierownika budowy firmy T4B 

Budownictwo Sp. z o.o. oraz przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego. 
 

Pytanie 2  

Prosimy o informację w jaki sposób zamawiający rozwiąże kwestię tzw. robót „przenikających się” OFERENTA i 

GENERALNEGO WYKONAWCY? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Oferent i Generalny Wykonawca będą musieli współpracować na etapie realizacji 

robót przenikających się. Za całość prac dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż. odpowiada Generalny 

Wykonawca w związku z czym prace Oferenta będą podlegały odbiorowi przez Generalnego Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru ze strony KUL. 
 

Pytanie 3  

Kto będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowe zadziałanie systemów DSO i SAP podczas odbiorów przez Państwową 

Straż Pożarną jeśli dwóch wykonawców tj. OFERENT oraz GENERALNY WYKONAWCA (obecnie realizujący swoje prace na 

budowie) muszą wspólnie zakończyć swoje prace w jednej centrali pożarowej? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe zadziałanie systemów 

DSO i SAP. 
 

Pytanie 4  

W związku z tym, że obecnie prowadzone są prace na Budynku Żeńskiego Akademika KUL przez innego Wykonawcę prosimy 

o potwierdzenie, że Wykonawca wyłoniony w tym postępowaniu będzie zobowiązany do uzgodnień z obecnym kierownikiem 

budowy z zakresie: szczegółowego harmonogramu prac dostosowanego do aktualnie prowadzonych robót, zabezpieczeń BHP 

i przestrzegania przepisów BHP oraz planu BIOZ?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyłoniony w ramach przetargu Wykonawca zobligowany będzie do współpracy z 

Generalnym Wykonawcą w zakresach podanych w przedmiotowym pytaniu. 

 

Ponadto ze względu na termin otwarcia ofert Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób: 

 

Modyfikacja dotyczy zapisów: ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT UST. 2 poz. tabeli Termin 

realizacji przedmiotu zamówienia 
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 Rozdział XIV ust. 2 

Jest: Rozdział XIV ust. 2 tabela poz. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Kryterium 
Waga 

kryterium [%] 

Maksymalna 

liczba punktów 

za dane 

kryterium 

Sposób oceny wg wzoru 

Termin realizacji 

przedmiotu 

zamówienia 

40% 40 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

Załącznika nr 4 do SIWZ pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 

Wykonawcy: 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 25 dni 
kalendarzowych do 40 dni kalendarzowych – 40 pkt 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 41 dni 
kalendarzowych do 46 dni kalendarzowych – 30 pkt 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 47 dni 
kalendarzowych do 62 dni kalendarzowych – 20 pkt 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 77 dni 
kalendarzowych do 90 dni kalendarzowych – 10 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40. 

 

Zaoferowanie terminu wykonania robót budowlanych krótszego niż 25 dni 

kalendarzowych bądź dłuższego niż 90 dni kalendarzowych będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 

 

Oferty z krótszym oraz dłuższym niż przyjęte przez Zamawiającego „termin realizacji 

przedmiotu zamówienia” jak również oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą 

„termin realizacji przedmiotu zamówienia” zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające 

treści SIWZ.  

 

 

zastępuje się następująco: Rozdział XIV ust. 2 tabela poz. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Kryterium 
Waga 

kryterium [%] 

Maksymalna 

liczba punktów 

za dane 

kryterium 

Sposób oceny wg wzoru 

Termin realizacji 

przedmiotu 

zamówienia 

40% 40 

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

Załącznika nr 4 do SIWZ pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 

Wykonawcy: 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 25 dni 
kalendarzowych do 30 dni kalendarzowych – 40 pkt 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 31 dni 
kalendarzowych do 36 dni kalendarzowych – 30 pkt 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 37 dni 
kalendarzowych do 42 dni kalendarzowych – 20 pkt 

 zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od 42 dni 
kalendarzowych do 60 dni kalendarzowych – 10 pkt 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym kryterium to 40. 

 

Zaoferowanie terminu wykonania robót budowlanych krótszego niż 25 dni 

kalendarzowych bądź dłuższego niż 60 dni kalendarzowych będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty. 

 

Oferty z krótszym oraz dłuższym niż przyjęte przez Zamawiającego „termin realizacji 

przedmiotu zamówienia” jak również oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą 

„termin realizacji przedmiotu zamówienia” zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające 

treści SIWZ.  
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Zamawiający mając na uwadze powyższą modyfikację, dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ, którego formularz 

zostaje dołączony do niniejszego dokumentu.  

 

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych zmian a odmienne uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. 

              

 

                     Podpisano 
            Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. ogólnych 
        Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
              Małgorzata Baran-Sanocka 
  


