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Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku Internatu przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-01-01/10 
l.dz.: ZP.KW-00020/10 

Data: 
12.02.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

ZAPYTANIA:  

1. W związku z brakiem zestawu materiałów w przedmiarze do instalacji elektrycznej proszę o uzupełnienie 
tego przedmiaru. Brak jest w przedmiarze typów przewodów oraz ilości w danej pozycji. Brak jest równieŜ 
opisu szafy dystrybucyjnej z wyposaŜeniem do instalacji sieci komputerowej na parterze. Brak jest równieŜ 
typu urządzeń TV i monitoringu. 

2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego 
zamówienia, do oferty naleŜy dołączyć wykaz robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat 
przed dniem wszczęcia postępowania, których  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się zrealizowaniem min. 2 robót, których zakres 
merytoryczny, powierzchnia oraz wartość odpowiadają przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna 
spełnienie przedmiotowego warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe się doświadczeniem w realizacji robót 
wykonanych w obiektach uŜyteczności publicznej lub budownictwie mieszkaniowym, których zakres 
merytoryczny obejmuje wszystkie branŜe, które wchodzą w skład przedmiotowego zamówienia. W związku 
z faktem, iŜ w przedmiotowym zamówieniu wchodzi wybudowanie szybu windowego wraz z dostawą  
i montaŜem windy, prosimy o potwierdzenie, Ŝe naleŜy się wykazać równieŜ robotą obejmującą taki zakres 
robót.  

3. Czy polisa ubezpieczeniowa ma obejmować odpowiedzialność kontraktową, deliktową czy obie 
wymienione? 

4. Jakich dokumentów wymaga Zamawiający na potwierdzenie spełnienia przez wykonawców warunków 
dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej? 

5. Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę? 

6. Czy Dokumentacja Projektowa ma niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcami od spraw: ppoŜ., sanepidu 
i bhp? 

7. W pkt. 4 Projektu Wykonawczego branŜa Architektura Projektant zapisuje: „…Ze względu na trudności ze 
spełnieniem tych 10m konieczne jest uzyskanie uzgodnień wymaganych przez §2 warunków technicznych 
(Dz.U.75,poz.690)” Czy zatem Inwestor jest w posiadaniu tego odstępstwa? 

8. Brak w Dokumentacji Projektowej opinii kominiarskiej wskazującej zagruzowane przewody kominowe. 
Prosimy o uzupełnienie o powyŜsze dokumentacji celem prawidłowej wyceny robót. 

9. Projekt wykonawczy przewiduje zamontowanie odbojnic firmy CS System. Prosimy o podanie typu, 
poniewaŜ asortyment firmy jest szeroki. 

10. Dokumentacja Projektowa przewiduje montaŜ windy Krone i dwóch schodołazów firmy Treppenkuli wersja 
Public 2szt. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie windy i schodołazów innych firm o tych samych 
parametrach? 

11. Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie dźwigu z drzwiami do kabiny na kaŜdym piętrze 
o odporności ogniowej EI30. Proszę o potwierdzenie powyŜszego. 

12. Dokumentacja projektowa w rys. 22,22A,22B „Przykładowa aranŜacja węzła......” przewiduje zabudowę 
pokoi meblami. W kosztorysie brak takich pozycji. Proszę o potwierdzenie czy zakresem niniejszego 
zamówienia jest takŜe dostawa mebli? 



 2 

ODPOWIEDZI:  

1. W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawcy winni  zapoznać się z całością załączonej 
do SIWZ dokumentacji projektowej. 
Przedmiar, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), zawiera 
zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Materiały zestawione są w przedmiarze instalacji elektrycznej w ilości odpowiedniej dla kaŜdej kolejno 
ponumerowanej pozycji od 1 do 147. 
Typy przewodów zostały określone w Rozdziale 1 ust. 1.4  Projektu wykonawczego instalacji elektrycznej 
oraz na załączonym do niego rysunku nr 8. Ilości zestawiono odpowiednio w przedmiarze robót instalacji 
elektrycznej. 
Szczegółowy opis szafy dystrybucyjnej zawarty został na rysunku nr 5, stanowiącym załącznik do Projektu 
wykonawczego instalacji elektrycznej oraz w poz. nr 43 Przedmiaru robót instalacji elektrycznej. 
Typy urządzeń TV i monitoringu: 

– Kamera SCC-B2003P + obiektyw HLD29V8F95L – 9 sztuk; 
– Rejestrator cyfrowy KOUKAAM IP CORDER KNR–410 – 1 sztuka; 
– Monitor 19” TFT-LCD typ SMT–190P – 2 sztuki; 
– Pasywny nadajnik/odbiornik wideo i audio z wyjściem RJ45 typ TTP111AV – 18 sztuk. 

2. Winda jako element wyposaŜenia posiada gwarancję producenta i odbiór UDT, który wybrany Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać. Zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem szybu windowego 
obejmuje branŜe występujące przy realizacji całego zadania. 
W związku z powyŜszym Zamawiający nie wymaga wykazania przez Wykonawcę doświadczenia 
w realizacji robót obejmujących swoim zakresem wyłącznie prace związane z dostawą i montaŜem szybu 
windowego. 

3. PrzedłoŜona do oferty polisa lub inny dokument winny potwierdzać iŜ Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność deliktowa), 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

4. Zgodnie z zapisami Rozdziału V SIWZ oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający 
od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane na potwierdzenie spełnienia przez 
Wykonawców warunków dotyczących sytuacji finansowej Zamawiający wymaga niŜej wskazanych 
dokumentów:  
– oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik do SIWZ; 
– opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 600.000,00 zł. 

5. Tak. Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę. 

6. Załączona do SIWZ Dokumentacja projektowa posiada niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcami od spraw: 
ppoŜ., sanepidu i bhp. 

7. Tak. Zamawiający jest w posiadaniu przedmiotowego odstępstwa. 

8. W załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiotową opinię. 

9. Wykonawca winien uŜyć do realizacji zamówienia odbojnic typu CS System TP 300. Podana nazwa firmy 
jest określeniem parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert 
równowaŜnych. Zgodnie z zapisem ust.1 Rozdziału I SIWZ – Informacje ogólne Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe 
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 

10. Podane nazwy firm są określeniem parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania 
ofert równowaŜnych. Zgodnie z zapisem ust.1 Rozdziału I SIWZ – Informacje ogólne Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 
Ŝe oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

11. Tak. Zamawiający wymaga wykonania dźwigu z drzwiami do kabiny na kaŜdym piętrze o odporności 
ogniowej EI30. 

12. Dostawa mebli nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 
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UWAGA:  

Zamawiający informuje, iŜ z zakresu robót zostają wyłączone wszystkie prace budowlane obejmujące 
branŜe: budowlaną, instalacji wod–kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej oświetlenia i gniazd 
wtykowych, dotyczące następujących pomieszczeń pokazanych na rzucie parteru – łącznik i świetlica, rys 14 B 
Projektu budowlano – wykonawczego w branŜe architektonicznej: 
nr 036 szatnia chłopców – 14,7 m², 
nr 037 szatnia dziewcząt  – 19,8 m², 
nr 038 wc  – 3,7 m², 
nr 039 wc  – 5,4 m², 
nr 040 pokój kierownika – 17,6 m², 
nr 041 pokój  – 8,9 m², 
nr 042 pom. gospodarcze – 12,3 m², 
nr 043 pom. gospodarcze – 12,8 m², 
nr 044 komunikacja – 8,9 m², 
nr 045 portiernia  – 6,9 m², 
nr 046 wiatrołap  – 8,4 m², 
nr 047 hol  – 41,5 m², 
nr 048 świetlica  – 44,6 m². 
Instalacje teletechniczne i p–poŜ naleŜy wykonać w całości. 

W załączeniu rzut parteru z zaznaczonymi obwodowo, kolorem zielonym, pomieszczeniami 
wyłączonymi z zakresu prac, kolorem Ŝółtym – ściankę działową z drzwiami o odporności ogniowej 
odpowiednio EI 60 i EI 30 do wykonania, zamykającą obszar przeznaczony do remontu.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  
1. Opinia kominiarska. 
2. Rzut parteru. 
 
 
 
60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                          www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 
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