
 
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację sanitariatów w budynku Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego18 – Segment D. 

 

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

ZP.272.00003.2017   12.01.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00008/17   

 

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. Proszę o skorygowanie ilości umywalek   w kosztorysie. W obmiarze podano  7 szt. natomiast 

wg projektu jest 6.  

2. W kosztorysie i projekcie brak baterii zlewozmywakowych. Proszę określić czy ww. bateria 

są istniejące i nie podlegają demontażowi czy też należy zamontować nowe, jeśli tak to proszę 

określić rodzaj baterii. 

3. Po czyjej stronie jest zakup wyposażenia sanitariatów tj. zbiornik na mydło w płynie, pojemnik 

na papier toaletowy oraz przewijak? 

4. Zgodnie z projektem system kontroli nie podlega wycenie natomiast w kosztorysie istnieją takie 

pozycje w przedmiarze elektrycznym poz. 30, 56, 82, 108 i 136 – pt. kalkulacja własna. Proszę 

określić jaki zakres prac  z wymienionych pozycji podlega wycenie. 

5. Proszę o możliwość odbycia wizji lokalnej. 

 
ODPOWIEDZI: 

1. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić 

6 umywalek i 6 zlewozmywaków. 

2. Przy wycenie prac, przewidzianych do realizacji w poz. nr 55 Przedmiaru robót w branży 

sanitarnej, Wykonawcy winni uwzględnić baterie zlewozmywakowe sterowane na podczerwień 

w ilości odpowiadającej liczbie zlewozmywaków, określonej w przedmiotowej pozycji. 

Przy wycenie prac, przewidzianych do realizacji w poz. nr 25 Przedmiaru robót w branży 

sanitarnej, Wykonawcy winni uwzględnić tylko 6 szt. baterii umywalkowych na podczerwień. 

3. Wyposażenie sanitariatów nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia. 

4. Przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić 

instalację systemu kontroli dostępu zgodnie z zapisami wskazanych pozycji Przedmiaru robót 

w branży elektrycznej, wraz z wpięciem magistrali w istniejącą centralkę instalacji KD, opartą 

o system Roger, znajdującą się w szafie teleinformatycznej na korytarzu III piętra. 

5. Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, określone w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r., o godz. 12:00. 

Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić się we wskazanym terminie przy punkcie informacji 

w wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

 


