
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont 

pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 

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

ZP.272.00050.2019   08.08.2019 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00304/19   

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. Uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 

2. Uprzejmie prosimy o załączenie zwymiarowanych rysunków z zaznaczonym zakresem robót budowlanych. 

Jest to niezwykle istotne w celu weryfikacji przedmiaru. 

3. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót w Sali Narad 315 – poz. 3 przygotowujemy 

powierzchnię pod malowanie farbami lateksowymi tylko dwóch ścian. Czy należy jednak do oferty doliczyć 

pozostałe dwie ściany? 

4. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót w Sali Narad 315 – poz. 4 dwukrotnie 

malujemy powierzchnię tylko dwóch ścian farbami lateksowymi. Czy należy doliczyć pozostałe dwie ściany? 

5. W Sali Narad 315 należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową folią i taśmą. Czy należy doliczyć zabezpieczenie 

podłogi oraz lamp na suficie? 

6. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poz. 8 przedmiaru robót – czy zabezpieczamy stolarkę okienną i drzwiową, czy 

jednak podłogę? Przedmiar sugeruje wymiary posadzki, w związku z tym uprzejmie prosimy o informacje, co należy 

zabezpieczyć folią oraz ile m² doliczyć do oferty. 

7. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w Sali Narad – 316 należy zgodnie z poz. 9 przedmiaru robót przygotować 

powierzchnię tylko 3 ścian pod malowanie farbami lateksowymi. Czy należy doliczyć też czwartą ścianę? 

8. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót w Sali narad 316 – poz. 10 dwukrotnie 

malujemy powierzchnię tylko trzech ścian farbami lateksowymi. Czy należy doliczyć czwartą ścianę? 

9. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, w salach objętych remontem nie trzeba będzie skuwać posadzki. 

10. Uprzejmie prosimy o informacje, czy należy doliczyć do oferty gruntowanie pod cokoły z PCV w Sali Narad – 316. 

11. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poz. 27 przedmiaru robót –  czy należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, 

czy jednak podłogę? Przedmiar sugeruje wymiary posadzki, w związku z tym uprzejmie prosimy o informacje, 

co należy zabezpieczyć folią oraz ile m² doliczyć do oferty. 

12. Uprzejmie prosimy o informacje, czy należy doliczyć do oferty gruntowanie pod cokoły z PCV w pom. Zaplecze – 

317. 

13. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poz. 42 przedmiaru robót – czy należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, 

czy jednak podłogę? Przedmiar sugeruje wymiary posadzki, w związku z tym uprzejmie prosimy o informacje, 

co należy zabezpieczyć folią oraz ile m² doliczyć do oferty. 

14. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w pozycjach 59 i 60 nie nastąpiła omyłka i taką samą powierzchnię należy 

w obu pozycjach przedmiaru robót zabezpieczyć folią i taśmą. 

15. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poz. 68 przedmiaru robót – czy należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, 

czy jednak podłogę? Przedmiar sugeruje wymiary posadzki, w związku z tym uprzejmie prosimy o informacje, 

co należy zabezpieczyć folią oraz ile m² doliczyć do oferty. 

16. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w pom. Palarni – 320 należy zgodnie z przedmiarem poz. 69 przygotować 

powierzchnię tylko 3 ścian pod malowanie farbami lateksowymi. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że należy 

doliczyć czwartą ścianę. 

17. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót w pom. Palarni – 320 – poz. 70 dwukrotnie 

malujemy powierzchnię tylko trzech ścian farbami lateksowymi. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że do oferty 

należy doliczyć czwartą ścianę. 

18. Z poz. 82 przedmiaru robót wynika, że należy wykonać cokoły tylko na dwóch ścianach w pom. Palarni 320. 

Czy należy doliczyć do oferty pozostałe dwie ściany? 

19. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poz. 86 przedmiaru robót – czy należy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową, 

czy jednak podłogę? Przedmiar sugeruje wymiar posadzki, w związku z tym uprzejmie prosimy o informacje, 

co należy zabezpieczyć folią oraz ile m² doliczyć do oferty. 

20. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w pom. Biuro Rady – 321 należy zgodnie z przedmiarem poz. 87 

przygotować powierzchnię tylko 3 ścian pod malowanie farbami lateksowymi. Jeśli nie, to prosimy 

o potwierdzenie, że należy doliczyć czwartą ścianę. 

21. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót w pom. Biuro Rady – 321 – poz. 88 

dwukrotnie malujemy powierzchnię tylko trzech ścian farbami lateksowymi. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, 

że do oferty należy doliczyć czwartą ścianę. 

 

 



 

22. Uprzejmie prosimy o informacje, czy należy doliczyć do oferty gruntowanie pod cokoły z PCV w pom. Biuro Rady – 

321. 

23. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poz. 105 przedmiaru robót – czy należy zabezpieczyć stolarkę okienną 

i drzwiową, czy jednak podłogę? Przedmiar sugeruje wymiary posadzki, w związku z tym uprzejmie prosimy 

o informacje, co należy zabezpieczyć folią oraz ile m² doliczyć do oferty. 

24. Uprzejmie prosimy o informacje, czy należy doliczyć do oferty gruntowanie pod cokoły z PCV w pom. Biuro Rady – 

322. 

25. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie poz. 124 przedmiaru robót – czy należy zabezpieczyć stolarkę okienną 

i drzwiową, czy jednak podłogę? Przedmiar sugeruje wymiary posadzki, w związku z tym uprzejmie prosimy 

o informacje, co należy zabezpieczyć folią oraz ile m² doliczyć do oferty. 

26. Uprzejmie prosimy o informacje, czy należy doliczyć do oferty gruntowanie pod cokoły z PCV w pom. Biuro Rady – 

323. 

27. W pom. 321 – 323 należy zamontować nowe parapety. Czy należy doliczyć w tych pomieszczeniach również 

demontaż istniejących parapetów o takich samych wymiarach jak nowe parapety? 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1. 

Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, określone w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które 

odbędzie się w dniu 12.08.2019 r., o godz. 13:00. Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić się we wskazanym 

terminie w pok. 103A Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 

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

Ad. 2. 

Zamawiający nie posiada zwymiarowanych rysunków z zaznaczonym zakresem robót. 

Ad. 3. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem przygotowanie pod malowanie dwóch ścian. 

Ad. 4. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem malowanie dwóch ścian. 

Ad. 5, 6, 11, 13, 15, 19, 23, 25. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Ad. 7, 16, 20. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem przygotowanie powierzchni pod malowanie trzech 

ścian. 

Ad. 8, 17, 21. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem malowanie powierzchni trzech ścian. 

Ad. 9. 

Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem skuwania posadzki. 

Ad. 10, 12, 22, 24, 26. 

Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem gruntowania pod cokoły. 

Ad. 14. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie takiej samej powierzchni w poz. 59 i 60 

przedmiaru robót. 

Ad. 18. 

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie cokołów na dwóch ścianach. 

Ad. 27. 

We wskazanych przez Wykonawcę pomieszczeniach obecnie nie ma parapetów. 
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