
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – 3 Części. 

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

ZP.272.00025.2019   30.04.2019 r. 

l.dz.: ZP.KW-00135/19   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Część nr 1: 

1) W przedmiarach robót brak nakładów rzeczowych na wykonanie instalacji elektrycznej, uruchomienia 

kotłowni oraz robót ogólnobudowlanych – Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych. 

2) Zwracam się o umożliwienie dokonanie tzw. wizji lokalnej. Proszę o wyznaczenie terminu.    

2. Część nr 2: 

1) Przedmiar robót poz. 28, 64, 97. W pozycjach wskazano pogrubienie szpachli wykończeniowej 

o 1 mm, co oznacza że łącznie przewiduje się grubość szpachli równą 2 mm. Minimalna grubość 

warstwy szpachlowej zgodnie z kartami technicznymi producentów systemów renowacyjnych wynosi 

od 3 do 5 mm. Czy pozostawić we wskazanych pozycjach pogrubienie o 1 mm? 

2) Przedmiar robót w poz. 89. W pozycji przyjęto 325,767 m3 betonu podkładowego, co oznacza 

że kubatura betonu podkładowego jest większa niż ścian oporowych. Czy Zamawiający pozostawia 

poz. 89 bez zmian? 

3) Przedmiar robót poz. 88 i 89 dotyczą podkładów betonowych dla tych samych odcinków ścian. Prosimy 

o wyjaśnienie jaki jest cel rozdziału podkładów betonowych na 2 odrębne pozycje zawierające w sumie 

358,344 m3? 

4) Przedmiar robót poz. 130 i 131. Pozycje dotyczą odpowiednio wykonania tynków i malowania, 

natomiast pominięto wykonania szpachli scalającej co uwzględnia się dla pozostałych odcinków 

ogrodzenia. Czy Zamawiający nie przewiduje szpachlowania we wskazanym miejscu. 

3. Część nr 3: 

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wyrywanie pęczka  na poziomie min. 45 N z uwagi 

na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w Certyfiakcie Fifa Quality Pro wymaga siły wyrywania pęczka 

na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka 

na poziomie 35N.  

Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1777/17 i  1867/18 ) siła wyrywania pęczka powinna odnosić się 

do wymagań FIFA i norm, ponieważ określenie wyższej wartości w przypadku sztucznej trawy uznanie jest 

przez sąd KIO za bezzasadne.  

ODPOWIEDZI: 

1. Część nr 1: 

1) Zamawiający publikuje na stronie internetowej przedmiary robót w aktualnym brzmieniu. 

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

publicznych, które odbędzie się w dniu 06.05.2019 r., o godz. 14:30. 

Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić się we wskazanym terminie do sekretariatu Domu Dziecka 

w Kórniku – Bninie, ul. Błażejewska 63. 

Jednocześnie informuję, iż nie jest przewidziany inny termin spotkania Wykonawców. 

2. Część nr 2: 

Zamawiający publikuje na stronie internetowej przedmiary robót w aktualnym brzmieniu. 

3. Część nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie siły na wyrywanie pęczka na poziomie min. 45N. 
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