
 

 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1  w Swarzędzu. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00018.2017    11.05.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00202/17    

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, 

ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. W opisie technicznym dotyczącym instalacji wentylacji jest zapis o treści „dobór i dostawa urządzeń wentylacji miejscowej jest poza 

zakresem niniejszego projektu”. Czy montaż urządzeń filtrowentylacyjnych przeznaczonych do odciągania zapylonego powietrza 

ze stanowisk pracy jest objęte postępowaniem przetargowym (w przekazanych przedmiarach nie występują wspomniane urządzenia)? 

Jeżeli tak, prosimy o przekazanie projektu i przedmiaru instalacji filtrowentylacji (odpylania). 

2. Prosimy o przekazanie rys. D.1 „plan zagospodarowania terenu – kanalizacja deszczowa” w kolorze w celu jasnego określenia sieci 

nowoprojektowanych i istniejących. 

3. Czy wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku jest objęte postępowaniem przetargowym? Jeżeli tak, prosimy o uwzględnienie 

wspomnianego zakresu robót w przekazanym przedmiarze inwestorskim. 

4. Czy drenaż boiska zaznaczony na planie zagospodarowania terenu należy uwzględnić w wycenie. Jeżeli tak, prosimy o przekazanie 

przedmiaru dotyczącego wspomnianego zakresu robót. 

5. Czy udzielona gwarancja ma uwzględniać koszt prowadzenia prac serwisowych z częściami eksploatacyjnymi? 

6. Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji dwg. 

7. Prosimy o rozdzielenie dokumentacji, a w szczególności rysunków, tak by nie znajdowały się w jednym pliku. 

8. Prosimy o przesłanie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy pozycjami w przedmiarze a dokumentacją, który dokument traktować nadrzędnie? 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją konstrukcji i architektury, którą dokumentację należy traktować nadrzędnie? 

11. Czy w przypadku rozbieżności przedmiary można modyfikować? 

12. Przekazane przedmiary nie uwzględniają zakresu prac w obrębie obiektów istniejących. Prosimy o potwierdzenie czy prace te wchodzą 

w zakres oferty. 

13. Czy Inwestor przewiduje przedłużenie terminu zadawania pytań. Pytanie podyktowane formą przekazania dokumentacji – scalonej 

do jednego pliku w każdej branży, co skutecznie wydłuża czas przygotowania oferty. 

14. Czy budowa pieca chlebowego i grilla wchodzi w skład oferty? 

15. Czy budowa boiska wchodzi w skład oferty? 

16. Czy rozbiórka istniejących boisk (do koszykówki oraz do piłki nożnej) wchodzi w skład oferty? 

17. Czy rozbiórka ogrodzenia wchodzi w skład oferty? 

18. Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert? 

 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1, 3, 4, 15 – Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac. 

Ad. 2, 6, 7, 8 – Zamawiający nie przewiduje publikacji dokumentów w innej formie niż już zamieszczone na stronie internetowej. 

Ad. 5 – Udzielona przez Wykonawców gwarancja nie będzie obejmować kosztów prac serwisowych z częściami eksploatacyjnymi. 

Ad. 9 – Przedmiary zostały sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej i stanowią odzwierciedlenie ujętych w niej robót. 

Ad. 10 – Dokumentacje w branży konstrukcyjnej i architektonicznej stanowią przedmiot odrębnych opracowań i należy je traktować 

równorzędnie. 

Ad. 11 – Treść sporządzonych przez Wykonawców kosztorysów ofertowych musi odpowiadać treści zamieszczonych przez Zamawiającego 

przedmiarów. 

Ad. 12 – Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wskazany przez Wykonawcę zakres prac. Pod nazwą „Prace w obiektach istniejących” 

Zamawiający publikuje stosowny przedmiar robót. 

Ad. 13, 18 – Wyznaczone przez Zamawiającego terminy pozostają bez zmian. 

Ad. 14 – Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wskazany przez Wykonawcę zakres prac, który został uwzględniony przez 

Zamawiającego w poz. 173 przedmiaru robót w branży budowlanej. 

Ad. 16 – Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wskazany przez Wykonawcę zakres prac. Pod nazwą „Rozbiórka istniejących boisk” 

Zamawiający publikuje stosowny przedmiar robót. 

Ad. 17 – Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wskazany przez Wykonawcę zakres prac. Pod nazwą „Rozbiórka ogrodzenia” 

Zamawiający publikuje stosowny przedmiar robót. 
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