Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Poznański.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
ZP.272.00026.2018
l.dz.: ZP.KW-00211/18

Data:
25.06.2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły
oraz zadane zostały na zebraniu wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – Część nr 1.
ZAPYTANIA:
1. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia i armatura określone w projekcie jako elementy
do demontażu są przeznaczone do utylizacji przez Wykonawcę i przechodzą na jego własność.
2. W opisie technicznym pkt 3 autor projektu wskazuje, że istniejąca instalacja gazowa pozostaje bez
zmian. Z przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 22.06.2018 jednoznacznie należy stwierdzić,
że instalacja gazowa musi być przerobiona i dostosowana do nowych urządzeń. Proszę
o załączenie do SIWZ projektu instalacji gazowej wraz z uzgodnieniami z dostawcą gazu.
3. Zamawiający w projekcie jak również w przedmiarach nie uwzględnił wymiany rozdzielaczy,
z przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 22.06.2018 stwierdziłem, że są w znacznym stopniu
zużyte i należało by wykonać nowe. Za powyższym przemawia również to, że ich średnica nie jest
dostosowana do połączenia z nowo zaprojektowanym sprzęgłem hydraulicznym. Proszę
o uzupełnienie nakładów rzeczowych dot. rozdzielaczy c.o.
ODPOWIEDZI:
Ad. 1.
Wszelkie urządzenia i armatura określone w projekcie jako elementy do demontażu, są przeznaczone
do utylizacji przez Wykonawcę i przechodzą na jego własność.
Ad. 2 i 3.
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający publikuje projekt budowlany instalacji gazowej wraz
z uzgodnieniami oraz przedmiary robót uzupełnione o pozycję dotyczącą wymiany rozdzielaczy c.o.
Ponadto, w załączeniu do niniejszego pisma, Zamawiający publikuje dokumentację
fotograficzną sporządzoną podczas zebrania Wykonawców.
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