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Wykonawcy 
 

 
WYJAŚNIENIE 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 
Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu” 

 
  

Uprzejmie informuję, że w dniu 15.05.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w brzmieniu: 
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Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad 1   
Analizy potrzeb zawarte są w załączniku nr 1 a do SIWZ. 

Ad 2  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a konkretnie - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (rozdział 4, § 19 
ust. 4 e). 

Ad 3  
Tak. Każde pomieszczenie ma być opisane oddzielnie. Kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawiającym wg katalogów 
producenta.        

Ad 4  
Zamawiający dopuszcza sporządzenie katalogu wyposażenia w oparciu  o materiały producentów. 

Ad 5  
Procedura  odbioru i przekazania dokumentacji - zgodnie z terminami określonymi w  § 3 wzoru umowy. 
Wykonawca musi uwzględnić w swoich obliczeniach, z jakim wyprzedzeniem zamierza przekazać zamawiającemu 
PFU, aby podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nastąpiło w terminie do 30 sierpnia 2017 roku.  

Ad 6  
Postanowienia § 7 ust. 1 wzoru umowy należy interpretować ściśle: 
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy z chwilą 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń projektów: budowlanego i wykonawczego opracowanych na 
podstawie dokumentacji. 
Wykonawca PFU nie będzie odpowiadać za wady projektu budowlanego lub wykonawczego – wzór umowy nie 
nakłada na wykonawcę takiej odpowiedzialności. Z chwilą odebrania projektu budowlanego i wykonawczego 
uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady PFU wygasają w stosunku do wykonawcy. Za ewentualne 
wady odebranej przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłączną odpowiedzialność 
ponosi jej wykonawca.  

Ad 7  
Zamawiający nie wyrażą zgody na propozycję wykonawcy. 
 

   (-) mgr Jarosław Lisewski 
                 Kierownik Biura Zamówień 
                 Publicznych 


