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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:  
Wykonanie remontu w zakresie bieżącej konserwacji w obiektach PWSZ w Sulechowie: 

Część 1: Renowacja podłogi sportowej w budynku Sali gimnastycznej PWSZ w Sulechowie; 
Część 2: Malowanie pomieszczeń budynku Rektoratu – AK 51 i Instytutu Politechnicznego AK 50 PWSZ 

w Sulechowie; 
Część 3: Renowacja parkietu w pomieszczeniach budynków Rektoratu - AK 51 i Instytutu Politechnicznego 

- AK 50 PWSZ w Sulechowie 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od 

wykonawców w dniu: 07.07.2017 r., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. 
 

Pytanie 1: 
W treści SIWZ czytamy: 

…. 

„Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę.  

9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), minimum 2 osób odrębnie dla każdej części postępowania, 

wykonujących czynności polegające na wykonaniu:  

► robót malarskich – min. 2 osoby – dotyczy części 2 postępowania;  

► robót posadzkarskich – min. 2 osoby w części 1 i min. 2 osoby w części 3 postępowania;  

objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców 
wykonujących wskazane powyżej prace.  

9.2  Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w ust. 9.1. będą w okresie realizacji 
zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).  

9.3. W trakcie realizacji umowy - przy każdej zmianie osoby oraz na żądanie Zamawiającego 

(w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze) Wykonawca 

zobowiązuje się przedłożyć wykaz osób, o których mowa w ust. 10 wraz ze wskazaniem podstawy 
zatrudnienia oraz oświadczeniami tych osób, potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę.  
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9.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób i oświadczeń w terminach, o których mowa w pkt 

9.3. będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane 
czynności na podstawie umowy o pracę.  

9.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w rozdz. 3 pkt 9.1 SIWZ 
Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę umowną, o której mowa we wzorze umowy – Część II 

SIW, Załącznik nr 7 do SIWZ.” 

 
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w SIWZ oraz zastąpienie koniecznością wykazania przez Wykonawcę 

zatrudnienia dwóch osób na umowę o pracę, na możliwość wskazania przez Wykonawcę dysponowania 2 
osób lub wykorzystaniem zasobów innych podmiotów przy wykonaniu zamówienia? 

  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 2: W SIWZ czytamy: 
…..  

16.  Gwarancja: 
5)  Na zastosowane materiały Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż gwarancja udzielona na roboty 

budowlane, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminów 

gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Jeżeli dla zachowania 
ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności 

serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności 
muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty. 

W Karcie Gwarancyjnej, którą Wykonawca przekazuje Zmawiającemu są wpisy dotyczące wykonywania 

okresowych konserwacji i pielęgnacji warstw lakieru. Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy aby 
uwzględnił wykonanie takich pielęgnacji w okresie udzielonej gwarancji i zawarł koszt wykonania w cenie 

oferty. 
Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, jakie są niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że czynności związane 
z wykonaniem konserwacji i pielęgnacji warstw lakieru Zamawiający wykona we własnym zakresie.  

 

 


