
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.3432-31-04/09 
l.dz.: ZP.KW-00255/09 

Data: 
24.08.2009 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. Na Rys. – Plan zagospodarowania terenu – w miejscu istniejących schodów (stare wejście do kotłowni) zaznaczono 
miejsce parkingowe. Czy schody i murki mają być rozebrane. JeŜeli tak to proszę o przedstawienie obmiarów oraz 
w którym kosztorysie je umieścić. Czy miejsc postojowych jest 5 szt. czy więcej? 

2. W których pozycjach przedmiarowych ujęte są demontaŜe boazerii znajdujących się w pokojach. Proszę o podanie 
ilości. 

3. Brak w przedmiarze – rozbiórka i wywóz baraków metalowych oraz murka gr. 25 cm usytuowanych 
w miejscu wykonania szybu windowego oraz miejsca usytuowania pojemników na odpady. 

4. Poz. 21 – przedmiaru rob. elektryczne – przedstawiono do wyceny rozdzielnie R1, R2, R3. Czego dotyczą poz. 64 
i 100? 

5. Dotyczy – przedmiaru rob. elektryczne – Proszę o podanie właściwej ilości opraw oświetleniowych. Jest róŜnica 
między ilością w przedmiarze a projektem. 

6. Dotyczy Rys. 17 – Rzut dachu. W którym z przedmiarów pokazano montaŜ – klap oddymiających. Proszę 
sprecyzowanie o jaki typ klap dokładnie chodzi. 

7. Czy centrala jest autonomiczna, czy połączona z instalacją oddymiania? 

8. Czy instalacja oddymiająca jest w zakresie opracowania? 

9. Czy przy tej kubaturze i tym przeznaczeniu budynku nie naleŜałoby zastosować instalacji DSO (Dźwiękowe 
Systemy Ostrzegawcze)? 

10. Proszę o zestawianie materiałów dla instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, instalacji TV, monitoringu 
i telekomunikacji. 

11. Czy naleŜy policzyć instalację oddymiania, jeŜeli tak, to proszę o przesłanie przedmiaru. 

12. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę dźwigu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych na pionową 
platformę przeznaczoną do transportu osób niepełnosprawnych? Prosimy równieŜ o podanie szczegółowych 
parametrów urządzenia przeznaczonego do wbudowania (minimalny udźwig, rodzaj napędu, rodzaj oraz typ drzwi 
itp.) – polecamy dźwig o napędzie hydraulicznym ze względu na usytuowanie dojść pod kątem 90 stopni. 
Oczekujemy takŜe sprecyzowania ilości przystanków, poszczególnych poziomów oraz dokładnej całkowitej 
wysokości podnoszenia. 

 
ODPOWIEDZI:  

1. Wykonawca winien wykonać wszelkie prace niezbędne do realizacji planowanych rozwiązań projektowych. Ilości 
prac rozbiórkowych podane są w przedmiarach. Ilość miejsc postojowych winna być zgodna z Rys. nr 2 Plan 
zagospodarowania terenu oraz opisem. 

2. Wszystkie ilości elementów do demontaŜu tj. boazerie, szafy wbudowane winny zostać wycenione jako komplet 
w poz. 15 i 31, po zapoznaniu się Wykonawcy z obiektem będącym przedmiotem zamówienia. 

3. Zakres wszystkich praz rozbiórkowych został określony w przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu. 

4. Wykonawca winien dokonać wyceny zgodnie z poz. przedmiarową dla rozdzielnicy o masie do 20 kg. 

5. Wykonawca winien dokonać wyceny opraw oświetleniowych zgodnie z przedmiarem. 

6. Wykonawca winien dokonać wyceny zakupu, dostawy, montaŜu i uruchomienia klap dymowych o powierzchni 
czynnej zgodnie z Projektem (Rys. nr 16, nr 17, nr 18, nr 19 oraz opisem technicznym) – 1 szt. o pow. 2,5 m²; 1 szt. 



o pow. 1,0 m² oraz 1 szt. o pow. 0,5 m², dopisując do przedmiarów „Instalacje p.poŜ” pozycje 16, 17 i 18 dla 
kaŜdej klapy z osobna w kalkulacji indywidualnej. 

7. Centrala jest połączona z instalacja oddymiania. 

8. Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalację oddymiającą, którą Wykonawca winien wycenić w oparciu 
o Projekt i odpowiedź na pytanie nr 6. 

9. Instalacja określona w projekcie została pozytywnie zaopiniowana przez rzeczoznawcę p.poŜ, w związku z tym 
spełnia przepisy dotyczące ochrony p.poŜ dla tego typu obiektu. 

10. Ilości materiałów w przedmiotowych instalacjach  określone zostały w załączonych do SIWZ przedmiarach. 

11. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punktach 6 i 8 niniejszego pisma. 

12. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zmiany dźwigu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych 
na pionową platformę przeznaczoną do transportu osób niepełnosprawnych. 
Podstawowe parametry windy: 
1) Udźwig: 800 kg. 
2) Dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. 
3) Ilość przystanków – 4. 
4) Wysokość podnoszenia – zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją. 
5) Prędkość podnoszenia – ok. 1,0 m/s. 
6) Napęd elektryczny. 
7) Kabina przelotowa w szybie o wym. 2200 x 2300cm. 

– cyfrowy wyświetlacz informujący o aktualnym kierunku jazdy; 
– informacja głosowa dla niewidomych; 
– nierdzewny wyświetlacz z podświetlonymi przyciskami z pismem Braill`a; 
– dźwiękowa sygnalizacja przeciąŜenia; 
– wentylator mechaniczny załączany automatycznie; 
– układ automatycznej łączności między kabiną, a portiernią; 
– oświetlenie świetlówkowe lub halogenowe w suficie podwieszanym; 
– oświetlenie awaryjne akumulatorowe 2h; 
– podłoga wykończona wykładziną antypoślizgową, trudnościeralną; 
– ściany, sufit, listwy przypodłogowe, poręcze i cokoły ze stali nierdzewnej – satyna. 

8) Drzwi do kabiny i przystankowe automatyczne, otwierane centralnie, rozsuwane, ze stali nierdzewnej – satyna, 
wyposaŜone w czujnik powodujący ponowne otwieranie po trafieniu zamykających się drzwi na przeszkodę. 
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