
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby 

ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00037.2019   05.08.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00297/19   

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. 
 
1. Proszę o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu? 

Jeżeli, tak proszę o udostępnienie przedmiaru dla powyższych robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zagospodarowanie terenu jest zawarte w przedmiocie zamówienia. 
Przedmiotowy zakres jest ujęty w aktualnym przedmiarze robót, zamieszczonym na stronie internetowej w 
dniu 26.07.2019 r. 

2. Proszę o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje zakres robót udostępnionym pod nazwą 
Projekt_07 - branża drogowa „ PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ "? Jeżeli, tak proszę o 
udostępnienie przedmiaru dla powyższych robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres robót udostępnionym pod nazwą Projekt_07 - branża drogowa „PROJEKT 
WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ” jest zawarty w przedmiocie zamówienia. Przedmiotowy zakres jest 
ujęty w aktualnym przedmiarze robót, zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 26.07.2019 r. 

3. Proszę o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje zakres robót udostępniony pod nazwą Projekt_08 
– boisko  sportowe „ PROJEKT REMONTU BOISKA SPOTOWEGO " ? Jeżeli, tak proszę o udostępnienie 
przedmiaru dla powyższych robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres robót udostępnionym pod nazwą Projekt_08 - boisko sportowe „ 
PROJEKT REMONTU BOISKA SPOTOWEGO " jest zawarty w przedmiocie zamówienia. Przedmiotowy zakres 
jest ujęty w aktualnym przedmiarze robót, zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 26.07.2019 r. 

4. Proszę o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje zakres robót udostępniony pod nazwą Projekt_05 
- detale architektoniczne „ DETALE ARCHITEKTONICZNE " dla rysunków A-ll - A-15 ? Jeżeli, tak proszę o 
udostępnienie przedmiaru dla powyższych robót. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres robót udostępnionym pod nazwą Projekt_08 - boisko sportowe 
Projekt_05 - detale architektoniczne „ DETALE ARCHITEKTONICZNE " dla rysunków A-ll - A-15, jest zawarty 
w przedmiocie zamówienia. Przedmiotowy zakres jest ujęty w przedmiarze robót: 

• rysunek A-ll -WIELOBRANŻOWE- zagospodarowanie terenu, poz. nr 69-71, 
• rysunek A-12 - tablica informacja 
• rysunek A-13 -WIELOBRANŻOWE- zagospodarowanie terenu, poz. nr 63-64, 
• rysunek A-14 -WIELOBRANŻOWE- zagospodarowanie terenu, poz. nr 117, 
• rysunek A-15 -WIELOBRANŻOWE- zagospodarowanie terenu, poz. nr 42. 

Detal zawarty w rysunku A-12 - tablica informacja, pozycje są zawarte w dziale tablica informacyjna, 
przedmiar robót- BUDOWLANA- roboty pozostałe 

5. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 153. W pozycji wskazano co najmniej 
3 asortymenty robót tj. uzupełnienie opasek, gzymsów i naprawę spękań. Proszę o podanie ilości 
składowych (analogicznie jak np. w poz. 174) tj. metrów bieżących naprawa poszczególnych elementów 
składających się na 1 komplet. Obecny opis pozycji jest bardzo nieprecyzyjny i nie daje możliwości 
rozliczenia kosztorysowego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy przyjąć 50 m2 napraw. 

6. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 172. Ścianka akustyczna. Po 
zapoznaniu się dostawców ścianek z dokumentacją stwierdza się , że strop DZ3 nie przeniesie obciążenia 
ściany akustycznej. Proszę o zajęcie stanowiska. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że przewidziano wzmocnienie stropu. Przedmiotowy zakres jest wskazany w 
przedmiarze robót BUDOWLANA- roboty pozostałe, w dziale Strop i należy go uwzględnić w swojej ofercie. 



7. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 172. Ścianka akustyczna. Proszę o 
wskazanie przykładowego dostawcy ścianki 57dB z uwagi na to że maksymalna izolacyjność akustyczna 
ścian tego typu może wynieść 48dB. Proszę o zajęcie stanowiska, wskazanie rozwiązania (producent) lub 
zmianę parametru do 48dB. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ściany o parametrze 55dB. 

8. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 172. Czy istnieje możliwość zmiany 
parametru ścianki z EI30 na NRO ? 
Odpowiedź: 
Wymagania przepisów przeciwpożarowych dla ściany wynoszą EI30. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę parametrów ściany. 

9. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 202. Proszę o udostępnienie pełnego 
zestawienia ilościowego wyposażenia objętego przedmiotem postępowania , które ma zostać wycenione w 
pozycji. Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do 
rozliczenia kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów. 
Odpowiedź: 
Zestawienie ilościowe wyposażenia objętego przedmiotem postępowania jest wskazane w tabeli-wykaz 
wyposażenia dwór w Skrzynkach, 06 PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI. 

10. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 210. Proszę określić rodzaj drewna i 
grubość stopnic. 
Odpowiedź: 
W ofercie należy uwzględnić wymianę elementów schodów-stopnice zgodnie z częścią rysunkową 
dokumentacji projektowej 04 PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ rys. A-5. 

11. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 247 i 248. Proszę określić rodzaj 
forniru tj. z jakiego drewna i jaki sposób wykończenia : mat, półmat, połysk? 
Odpowiedź: 
Fornir z drewna buk, wybarwiony na ciemny orzech, wykończenie półmat. Zamawiający zwraca uwagę, że 
wybarwienie musi być zbliżone do innych elementów wykończenia wnętrza np. drzwi wewnętrzne. 

12. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 252. Proszę o udostępnienie pełnego 
zestawienia ilościowego wyposażenia objętego przedmiotem postępowania , które ma zostać wycenione w 
pozycji. Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do 
rozliczenia kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów. 
Odpowiedź: 
Zestawienie ilościowe wyposażenia objętego przedmiotem postępowania jest wskazane w tabeli-wykaz 
wyposażenia dwór w Skrzynkach, 06 PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI. 

13. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 556 i 558. Wskazane pozycje 
zawierają identyczny opis i obmiar 1 kpi. Proszę o wyjaśnienie różnicy we wskazanych pozycjach. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że poz. 556 przedmiaru robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 
dotyczy instalacji klimatyzacyjnej pierwszego piętra, poz. 558 dotyczy instalacji klimatyzacyjnej poddasza. 

14. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 556. Proszę o wyszczególnienie 
ilościowe wszystkich robót, urządzeń i innych elementów wymaganych do kalkulacji wskazanej pozycji. 
Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do rozliczenia 
kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów. 

 

 
15. Przedmiar robót - opracowanie wielobranżowe budynek nr 1 v 1 poz. 558. Proszę o wyszczególnienie 

ilościowe wszystkich robót , urządzeń i innych elementów wymaganych do kalkulacji wskazanej pozycji. 
Obecny opis pozycji uniemożliwia złożenie oferty, jest nieprecyzyjny i nie daje podstaw do rozliczenia 
kosztorysowego w sytuacji zaniechania wybranych asortymentów. 
 

Odpowiedź: 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ilość 

1. WKNR W217-02-05-01-00 Analog montaż klimatyzatorów ściennych o mocy 2,5kW (serwerownia) szt 2 

2. KNR 035-02-01-02-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 9,53 metr 70 

3. KNR 035-02-01-02-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianie budynku fi 12,70 metr 75 

4. KNR 708-03-01-01-00 Układ sterowania szt 14 

5. WKNR W217-03-20-09-00 Analogia agregaty freonowe (jedn zewnętrzne) szt 1 

6. KNNR N004-04-11-01-60 Zawór zwrotny gwintowany fi 15 szt 2 

7. KNNR N003-03-03-01-00 Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3 2,63 



 
Odpowiedź: 

 

 

 

16. SIWZ - kryteria oceny ofert - Doświadczenie kierownika budowy - Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że 
wskazane w doświadczeniu kierownika budowy roboty budowlana mają być tożsame do warunków udziału 
w postępowaniu SIWZ r. IV pkt.3 ppkt. A tj. winny dotyczyć obiektów użyteczności publicznej, wpisanych do 
rejestru zabytków o wartość robót 5 850 000 brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wskazane przez Wykonawcę budowy, przy których brał udział kierownik 
budowy, muszą spełniać wymogi określone w Rozdziale XIV. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
wymagania zawarte w rozdziale Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) lit. b) tiret 1 nie muszą być tożsame  
z wymaganiami zawartymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt. 3) lit. a). 

17. Proszę o sprecyzowanie zapisu „dostawa wyposażenia parteru” poz. 202 kosztorys na bud. 1. Proszę 
również o informację czy zakres robót obejmuje wykonanie i dostawę technologii kuchni. Jeżeli tak to 
proszę o przedmiar. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie i dostawę technologii kuchni. Zestawienie 
ilościowe wyposażenia zawartego w pozycji „dostawa wyposażenia” poz. 202, przedmiaru robót, 
wielobranżowe – budynek 1 v 1, jest wskazane w tabeli-wykaz wyposażenia dwór w Skrzynkach, 06 PROJEKT 
TECHNOLOGII KUCHNI. 

18. Prosimy o dokładny wykaz jakie elementy wyposażenia należy wycenić w pozycjach 202 oraz 252 
aktualnego przedmiaru? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie i dostawę technologii kuchni.  
Zestawienie ilościowe wyposażenia zawartego w pozycjach: 
- poz. 202 dostawa wyposażenia parter 
- poz. 252 dostawa wyposażenia piwnica 
przedmiaru robót, wielobranżowe – budynek 1 v 1, jest wskazane w tabelach - wykaz wyposażenia dwór 
w Skrzynkach, 06 PROJEKT TECHNOLOGII KUCHNI. 
 

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na dużą ilością zapytań dotyczących treści SIWZ na podstawie art. 38 ust.4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyznaczone 
zostają nowe terminy: 
- składania ofert – 20.08.2019 r. do godz. 11:00, 
- otwarcia ofert – 20.08.2019 r. o godz. 11:15, 
- wniesienia wadium – 20.08.2019 r. do godz. 11:00. 
Zamawiający informuje, iż na pozostałe zapytania odpowiedzi udzielone zostaną w kolejnym piśmie. 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 

Poz               Symbol Nazwa Jedn           Ilość 

DZIAŁ 1 CPV 45331200-8: KLIMATYZACJA 

  

1 WKNR W217-02-01-01-00 

 

ANALOG - montaż klimatyzatorów ściennych typu SPLIT o mocy chł. 

2,2kW 
szt 8 

2 WKNR W217-02-01-01-00 

 

ANALOG - montaż klimatyzatorów ściennych typu SPLIT o mocy chł. 

2,8kW 
szt 1 

3 WKNR W217-02-01-01-00 

 

ANALOG - montaż klimatyzatorów ściennych typu SPLIT o mocy chł. 

2,5kW 
szt 2 

4 WKNR W217-02-01-01-00 

 

ANALOG - montaż klimatyzatorów kasetowych o mocy chł. 3,6kW 
szt 3 

5 WKNR W217-02-01-01-00 

 

ANALOG - montaż jednostki zewnętrznej o mocy chł. 2,5kW szt 1 

6 WKNR W217-02-01-01-00 

 

ANALOG - montaż jednostki zewnętrznej o mocy chł. 15,5kW szt 1 

7 WKNR W217-02-01-01-00 

 

ANALOG - montaż jednostki zewnętrznej o mocy chł. 12,3kW szt 1 

8 KNNR N004-03-06-01-00 
 

Rurociąg miedziany fi 6,35mm metr 55 

9 KNNR N004-03-06-01-00 
 

Rurociąg miedziany fi 9,52mm metr 24 

10 KNNR N004-03-06-02-00 
 

Rurociąg miedziany fi 12,70mm metr 58 

11 KNNR N004-03-06-04-00 
 

Rurociąg miedziany fi 15,90mm metr 16 

12 KNNR N004-03-06-05-00 
 

Rurociąg miedziany fi 22,20mm metr 18 

13 KNR 216-03-20-01-00 
 

Izolacja lx matami z waty szklanej grub do 50 m2 16 

14 KNR 5-10 0114-01 

 

Analog- układanie kabli trzy żyłowych YDY 450/750V 3*2,5mm2 
szt 17 
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