Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
przy ul. Jackowskiego 18 z podziałem na 2 części.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00028.2017
l.dz.: ZP.KW-00277/17

Data:
26.06.2017 r.

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 odnoszące się do Części nr 1.
ZAPYTANIA:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót w przypadku przedłużania
się procedury uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego/chodnika. Uzgodnienie projektu organizacji
ruchu oraz pozyskanie samej decyzji może zająć około 5 tygodni.
2. Prosimy o korektę obmiaru w pozycji „1” w przedmiarze dotyczącym części I. Ilość m2 rusztowania nie
pokrywa się z ilością oczyszczanej i malowanej elewacji. Prosimy o korektę pozycji bądź wyjaśnienie
rozbieżności.
3. Czy Zamawiający dopuści malowanie elewacji w inny niż wskazany w przedmiarze robót sposób np.
malowanie na linach, z podnośników, wind itp.
Jeśli tak – w jaki sposób będzie to rozliczone w kosztorysie powykonawczym. W przedmiarze robót
jest tylko system rusztowań zewnętrznych

ODPOWIEDZI:
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania robót, ponieważ przedmiot
niniejszego zamówienia nie wymaga zajęcia pasa drogowego/chodnika.
2. Określone przez Zamawiającego wartości są prawidłowe, a wskazana przez Wykonawcę rozbieżność
wynika z następujących założeń:
a) powierzchnia rusztowań, nie obejmuje, zgodnie z Zasadami Przedmiarowania dla poszczególnych
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), rozwinięć gzymsów, pilastrów, wnęk, zadaszeń oraz
uskoków budynku, które zostały uwzględnione w obszarach do malowania,
b) dla obiektów, których wysokość jest niższa niż 4,5 m, tj.: portierni, nadbudowy szybu windy na
dachu, naświetla (nadbudowa Sali Sesyjnej), zgodnie z Zasadami Przedmiarowania dla
poszczególnych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), nie zostało uwzględnione ustawianie
rusztowań, które jest wliczone w ilości powierzchni do malowania.
3. Z uwagi na ograniczoną możliwość ustawienia, na terenie działki i parkingu, podnośników, wind itp.
nie jest dopuszczalna realizacja zamówienia w inny, niż wymagany przez Zamawiającego, sposób.
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