
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na rewaloryzację wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego obecnie  

SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00045.2017    28.11.2017 r. 
l.dz.: ZP.KW-00519/17  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Czy elementy w kosztorysie opisane jako 1 kpl dotyczy pomieszczeń remontowanych w danym etapie? 

2. Pozycja 922 etapu I „Zakup, dostawa i montaż regałów meblowych mocowanych do ścian zgodnie z dokumentacją 
projektową” - proszę o określenie ilości i wymiarów i pomieszczeń w których występują? 

3. W udostępnionym przez zamawiającego przedmiarze robót brakuje prac związanych z instalacją kanalizacji sanitarnej  
i wodociągową – proszę o informację, czy ten zakres prac będzie rozliczany postępowaniem uzupełniającym, czy 
rozliczeniem kosztorysowym w ramach prowadzonego postępowania. 

4. W udostępnionym przez zamawiającego przedmiarze robót brakuje prac związanych z instalacją klimatyzacji – proszę  
o informację, czy ten zakres prac będzie rozliczany postępowaniem uzupełniającym, czy rozliczeniem kosztorysowym  
w ramach prowadzonego postępowania. 

5. W udostępnionym przez zamawiającego przedmiarze robót brakuje prac związanych z instalacjami teletechnicznymi: 
okablowania strukturalnego, RTV, sieci LAN i WLAN, systemu SSWiN i KD, instalacji CCTV (w przedmiarze znajdują się tylko 
prace wiązane z instalacją sygnalizacji pożaru) – proszę o informację, czy ten zakres prac będzie rozliczany 
postępowaniem uzupełniającym, czy rozliczeniem kosztorysowym w ramach prowadzonego postępowania. 

ODPOWIEDZI: 
Ad 1 . 
Zamawiający potwierdza, iż elementy w przedmiarze opisane jako 1 kpl. dotyczą pomieszczeń remontowanych  w I etapie. 

Ad 2. 
Pozycja 922 zakresu I „Zakupi, dostawa i montaż regałów meblowych mocowanych do ścian zgodnie z dokumentacją 
projektową”, dotyczy zakupu bądź wykonania regałów na książki w pom. 0.45 i 0.46. 
W pomieszczeniu 0.46 Wykonawca winien przewidzieć wykonanie następujących regałów: 

  - regał o wym. 120,0x359,0x40,0 cm mocowany do ściany – szt.1, 
- regał o wym. 150,0x359,0x40,0 cm mocowany do ściany – szt.4, 
- regał o wym. 159,5x359,0x40,0 cm mocowany do ściany – szt.1, 
- regał o wym. 198,5x359,0x40,0 cm mocowany do ściany – szt.8, 
W pomieszczeniu 0.45 Wykonawca winien przewidzieć wykonanie następujących regałów: 
- regał o wym. 120,0x200,0x40,0 cm mocowany do ściany – szt.1, 
- regał o wym. 180,0x200,0x40,0 cm mocowany do ściany – szt.4, 
- regał o wym. 180,0x200,0x40,0 cm mocowany do posadzki – szt.7. 

Ad 3 - 5. 
Powyższe prace będą wykonywane w ramach prowadzonego postępowania, co zostało uwzględnione w opublikowanym na 
stronie internetowej Zamawiającego Przedmiarze - Suplemencie nr 2. 

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi wyznaczone zostają nowe terminy: 
 składania ofert – 04.12.2017 r. do godz. 13:00, 
 otwarcia ofert – 04.12.2017 r., godz. 13:15, 
 wniesienia wadium – 04.12.2017 r. do godz. 13:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


