
 
 

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   09.08.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00308/19   

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. W projekcie architektury zamieszono detale przekrojów okien z których wynika typ konstrukcji skrzynkowy, 
natomiast na zestawieniu rys. A13 opisano okna drewniane jako jednoramowe. Proszę o jednoznaczne 
określenie typu konstrukcji okna ?  

 Odpowiedź  
 Rys. od I-06 do I-12 dotyczą inwentaryzacji okien. Rys. A-13 jest zestawieniem projektowanej stolarki 

okiennej – okien przeznaczonych do wymiany. Stolarka przeznaczona do wymiany ma być wykonana na 
wzór istniejącej.  Opis znajduje się w pkt. 9.6 dokumentacji projektowej.   

2. Proszę o udostępnienie treści, jaka ma się znaleźć na tablicy informacyjnej na udostępnionym rysunku A-12 
Projekt_05 – detale architektoniczne  „ DETALE ARCHITEKTONICZNE  ” ?   
Odpowiedź 

 Treść informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej nie podlega wycenie. 
3. Prosimy o udostępnienie Dokumentacji Projektowej przedstawiającej zagospodarowanie terenu istniejące 

wraz z rzędnymi wysokościowymi ?   
Odpowiedź 

 Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej przedstawiającej istniejące zagospodarowanie terenu 
wraz z rzędnymi wysokościowymi. 

4. Prosimy o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje zakup, dostawę  i montaż namiotu? Jeżeli tak 
prosimy o udostępnienie Dokumentacji  Projektowej dla powyższego zakresu i uzupełnienie przedmiaru.  
Odpowiedź 

 Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakupu, dostawy i montażu namiotu. 
 
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 – 27.08.2019 r. do godz. 11:00, 
- otwarcia ofert – 27.08.2019 r. o godz. 11:15, 
- wniesienia wadium – 27.08.2019 r. do godz. 11:00. 
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