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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   23.08.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00320/19   

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. ZAPYTANIE  
Wnoszę o zmianę treści poniżej wskazanych postanowień rozdziału IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dotyczących warunków udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w następujący 
sposób:  
pkt 3a (…) 
 "co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac budowlanych tj. remont/ 
przebudowa/rozbudowa/nadbudowa/odbudowa w obiektach użyteczności publicznej, wpisanych do rejestru zabytków o 
wartości minimum 5 850 000,00 zł brutto każde”  
poprzez jego zmianę treści niniejszego warunku oraz wprowadzenie postanowienia o następującej treści: 
 "co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu prac budowlanych tj. budowa/ remont/ 
przebudowa/rozbudowa/nadbudowa/odbudowa w obiektach użyteczności publicznej o wartości minimum 5.850.000,00 zł 
brutto każde i jednego zamówienia polegającego na wykonaniu prac budowlanych tj. remont/ przebudowa/ 
rozbudowa/nadbudowa/odbudowa w obiektach użyteczności publicznej o wartości minimum 2.500. 000,00 zł brutto 
znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej”  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
Należy zauważyć, iż przedmiotem zamówienia jest modernizacja zabytkowego dworu, budynku wpisanego do rejestru 
zabytków, a więc podlegającego nadzorowi konserwatorskiemu. Przewidziana do realizacji inwestycja z uwagi na charakter i 
specyfikę przedmiotu zamówienia jest przypadkiem wymagającym stosownego doświadczenia w realizacji podobnych 
zadań. Zaproponowany przez Wykonawcę zapis nie jest adekwatny do przedmiotu zamówienia ponieważ: 

− w sposób znaczący odbiega wartością od kwoty jakiej wykazania się oczekuje Zamawiający,  

−  zmniejsza ilość robót którą ma wykazać się Wykonawca z 2-ch dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
na 1-ną i to dodatkowo dotyczącą jedynie obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

Rezygnacja z warunku doświadczenia w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia oznaczała by w praktyce podjęcie 
ryzyka dopuszczenia do wykonywania zamówienia przez podmioty dysponujące doświadczeniem w zakresie jakichkolwiek 
obiektów użyteczności publicznej w tym takich, które nie charakteryzują się takim stopniem skomplikowania i złożoności jak 
przedmiotowe roboty budowlane czy też nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Ponadto nadmieniam, iż zgodnie z treścią pisma nr ZP.KW-00272/19 umieszczoną na stronie internetowej dnia 
26.07.2019r., zmieniony został zapis zawarty w rozdziale IV ust.1 pkt.3 lit. a SIWZ.   

2. ZAPYTANIE  
Przedmiar robót WIELOBRANŻOWE - BUDYNEK nr 1 v 1.  

− pozycja 660 „Oprawy oświetleniowe zawieszane - żyrandol kryształowy ( dostawa Inwestora) - nr 12 – przedmiar 14 
kompletów 

Oraz 

− pozycja 744 „Oprawy oświetleniowe zawieszane - żyrandol kryształowy ( dostawa Inwestora) - nr 9 - przedmiar 3 
komplety 

W projekcie aranżacji wnętrz punkt 0.02 ELEMENTY RUCHOME – żyrandol kryształowy widnieje w pozycji nr 14 zestawienia. 
Natomiast w treści ogłoszenia punkt II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia wskazuje się „Dokumentacja projektowa 
Aranżacja Wnętrz obejmuje swoim zakresem elementy wyposażenia ruchomego , które w zakresie pozycji 1-12 oraz 15 
spisu wyposażenia – elementy ruchome , nie są objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym i nie należy ich 
wyceniać. 
W związku z niezgodnością przedmiaru z opisem przedmiotu zamówienia proszę o jednoznaczne wyjaśnienie czy 
kryształowe żyrandole w poz. 660 i 744 są w dostawie Inwestora czy Wykonawcy? 
ODPOWIEDŹ 
Kryształowe żyrandole w poz. 660 i 744 stanowią przedmiot niniejszego zamówienia. 

3. ZAPYTANIE  
Przedmiar robót WIELOBRANŻOWE - BUDYNEK nr 1 v 1 – pozycja 580 „Oprawy zawieszane nad stołem bilardowym  
(dostawa Inwestora ) - nr 15” – proszę o potwierdzenie że zgodnie z opisem pozycji dostawa oprawy jest po stronie 
Inwestora.  
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ODPOWIEDŹ  
Oprawy zawieszane nad stołem bilardowym stanowią przedmiot niniejszego zamówienia. 
 
4. ZAPYTANIE  
Gdzie znajdę dodatkowe informacje o sieci LAN?  

ODPOWIEDŹ  

Wszystkie informacje na temat sieci LAN zawarte są w PROJECKIE WYKONAWCZYM BRANŻA ELEKTRYCZNA budynek NR 1 

ZABYTKOWY DWÓR, w punkcie nr 7 instalacja strukturalna oraz na rysunkach E02; E03; E04; E05.   

5. ZAPYTANIE  
Prosimy o dokładną informację, które elementy wyposażenia zawarte w Projekcie Wykonawczym Aranżacja Wnętrz należy 
uwzględnić w ofercie i w jakiej pozycji kosztorysu.  
ODPOWIEDŹ 
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie elementy wyposażenia zawarte w PROJEKCIE WYKONAWCZYM ARANŻACJA 
WNĘTRZ z wyłączeniem pozycji nr 1 do nr 12 oraz pozycji nr 15 z zestawienia - 0.02 elementy ruchome - zawartego na 
stronach nr 6 – 8 ww. dokumentacji. Elementy wyposażenia należy wycenić w kosztorysie WIELOBRANŻOWE - BUDYNEK nr 
1 v 1, w następujących pozycjach: 

1. poz. 202 – dostawa wyposażenia parter 
2. poz. 203 – dostawa baru 
3. poz. 204 – dostawa recepcji 
4. Poz. 252 – dostawa wyposażenia piwnica 
5. Poz. 253 – dostawa wyposażenia sauna  

6. ZAPYTANIE  
W nawiązaniu do odpowiedzi zawartej w piśmie ZP.272.00037.2019 l.dz. :ZP.KW-00296/19 Z dnia 02.08.2019r.: 

„Zamawiający informuje, że meble z budynku nr 3 podlegają wywozowi oraz utylizacji, co należy uwzględnić w ofercie” 

prosimy o zestawienie mebli oraz wyposażenia dodatkowego jakie należy zutylizować dla wszystkich budynków a w 

przypadku braku takiej informacji prosimy o określenie ilości wywozów jaką należy skalkulować.  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej zestawienie wyposażenia do wywozu i utylizacji, które należy wycenić w 

pozycji nr 18 aktualnego przedmiaru robót, branża: BUDOWLANA - ROBOTY POZOSTAŁE.  

7. ZAPYTANIE  
Ponownie prosimy o informację czy można modyfikować kosztorysy jeżeli tak to w jaki sposób aby były one spójne z uwagi 

na fakt iż kosztorysy podlegają ocenie. 

ODPOWIEDŹ 
Wyjaśnienia zawarte zostały w odpowiedziach umieszczonych na stronie internetowej https://www.bip.powiat.poznan.pl/ 
w zakładce Zamówienia Publiczne w dniu 07.08.2019 roku. 

8. ZAPYTANIE  
W SIWZ pkt.II, ppkt.3 jest zapis 

„Dokumentacja projektowa „Aranżacja wnętrz” obejmuje swoim zakresem elementy wyposażenia ruchomego, które w 
zakresie pozycji 1-12 oraz 15 spisu wyposażenia-elementy ruchome, nie są objęte przedmiotowym postępowaniem 
przetargowym i nie należy ich uwzględniać w ofercie.” 
natomiast żyrandole (poz 14 zestawienia) nie obejmują tego zakresu.  

W pozycjach kosztorysowych jest natomiast zapis "żyrandol kryształowy (dostawa Inwestora)"  

Proszę o potwierdzenie że zakup wszystkich żyrandoli jest po stronie Inwestora.  

ODPOWIEDŹ  

Wszystkie żyrandole stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. 

9. ZAPYTANIE  
Okna połaciowe OPI i OP2 — wg zestawienia okna winny posiadać współczynnik U=0,80W/m2K oraz nawiewnik 
higrosterowany. Spełnienie warunku termicznego wyklucza możliwość montażu nawiewnika — proszę o zajęcie stanowiska 
czy okno wyposażyć w nawiewnik z parametrem termicznym ∽ U=0,97W/m2K czy wykonać okno bez nawiewnika o 
współczynniku U=0,80 ? 
ODPOWIEDŹ  
Zamawiający wymaga zastosowania okien zgodnie z zestawieniem stolarki i z opisem tj. część okien jest wyposażona w 
nawiewniki oraz część okien jest bez nawiewników. 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie okien o następujących parametrach: 
Okna z nawiewnikami U=0,97 
Okna bez nawiewników U= 0,80. 

10. ZAPYTANIE  

W związku z projektowanym wzorem układania desek dębowych posadzkowych w „jodełkę” prosimy o konkretne 

wskazania wymaganej długości klepek dębowych.   

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie desek o wymiarach: Szerokość 11.8-12.8 mm Grubość 14-16 mm Długość od 600-

800mm. 
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11. ZAPYTANIE  
Czy Zamawiający dopuszcza szerokość klepki dębowej posadzkowej w przedziale 10-12 cm.   

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie desek o wymiarach: Szerokość 11.8-12.8 mm Grubość 14-16 mm Długość od 600-

800mm. 

12. ZAPYTANIE  

W projekcie przewidziano deskę dębową zabezpieczoną już lakierem. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie deski 

dębowej litej, ale lakierowanej w miejscu wbudowania oraz czy zezwala na dalsze wykańczanie desek w miejscu 

wbudowania. Pozwoli to na lepsze zabezpieczenie powierzchni. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. 

13. ZAPYTANIE  

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  

Wyjaśnienia zawarte zostały w odpowiedziach umieszczonych na stronie internetowej https://www.bip.powiat.poznan.pl/ 

w zakładce Zamówienia Publiczne w dniu 12.08.2019 roku. 

14. ZAPYTANIE  

Proszę o wyjaśnienie jakie rozwiązania zamienne przewiduje Projektant w sytuacji wykonania okien zgodnie z dokumentacją 

i brakiem osiągnięcia współczynnika Uw=0,80 w przypadku najmniejszych gabarytowo okien? 

ODPOWIEDŹ  

Okna o podanym parametrze izolacyjności są dostępne u producentów jako trzyszybowe. W ofercie należy wycenić okna z 
ramą i szybą o wymaganym parametrze izolacyjności cieplnej. 
Zamawiający wymaga zastosowania okien zgodnie z zestawieniem stolarki i z opisem tj. część okien jest wyposażona w 
nawiewniki, a część okien jest bez nawiewników. 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie okien o następujących parametrach: 
Okna z nawiewnikami U=0,97 
Okna bez nawiewników U= 0,80. 

15. ZAPYTANIE  

Proszę o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje zakres robót udostępniony pod nazwą Projekt_05 – detale 

architektoniczne  „DETALE ARCHITEKTONICZNE ” dla rysunków  A-12? Jeżeli, tak proszę o udostępnienie przedmiaru dla 

powyższych robót.  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty dotyczące tablicy informacyjnej, wskazane w aktualnym przedmiarze robót, 

branża: BUDOWLANA - ROBOTY POZOSTAŁE. 

16. ZAPYTANIE  

Proszę o udostępnienie treści, jaka ma się znaleźć na tablicy informacyjnej na udostępnionym rysunku A-12 Projekt_05 – 

detale architektoniczne  „ DETALE ARCHITEKTONICZNE  ” ?   

ODPOWIEDŹ 

Wyjaśnienia zawarte zostały w odpowiedziach umieszczonych na stronie internetowej https://www.bip.powiat.poznan.pl/ 

w zakładce Zamówienia Publiczne w dniu 12.08.2019 roku. 

17. ZAPYTANIE  

Proszę o określenie parametrów fundamentu żelbetowego, takich jak klasa betonu, zbrojenie na udostępnionym rysunku A-

12 Projekt_05 – detale architektoniczne „DETALE ARCHITEKTONICZNE”? 

ODPOWIEDŹ  

Niezbędne parametry znajdują się w pozycji nr 15 aktualnego przedmiaru robót, branża: BUDOWLANA - ROBOTY 

POZOSTAŁE, należy wycenić, uwzględniając poniższe wytyczne:  

− beton - B25 W8 

− zbrojenie – zbroje 4x∅12 mm; strzemiona ∅6 mm co 20 cm i poprzecznie ∅12 mm co 15 cm oraz    rozdzielcze ∅8 mm co 

20 cm; stal A3N, strzemiona A0 

18. ZAPYTANIE  

Proszę o udostępnienie decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów z dnia 18.09.2017r., gdyż  udostępniona 

Dokumentacja Projektowa nie przedstawia ilości, gatunku, wielkości drzew i krzewów do usunięcia.  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający publikuje na stronie internetowej decyzję dotyczącą usunięcia drzew i krzewów. 
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19. ZAPYTANIE  

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu, gdyż udostępniona Dokumentacja Projektowa nie 

przedstawia projektu zieleni, ilości nasadzeń, itp. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający publikuje na stronie internetowej inwentaryzację dendrologiczną i projekt zieleni. 

20. ZAPYTANIE  

Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający publikuje na stronie internetowej opinie geotechniczną.  

21. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego śmietnika? Jeżeli, tak prosimy o 

udostępnienie Dokumentacji Projektowej i przedmiarów dotyczącej rozbiórki istniejącego śmietnika. 

ODPOWIEDŹ 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem rozbiórkę istniejącego śmietnika. Zamawiający na stronie internetowej publikuje 

aktualny przedmiar robót.  

22. ZAPYTANIE  

Prosimy o udostępnienie Dokumentacji Projektowej i przedmiarów dotyczącej projektowanego zbiornika ppoż i prac z nim 

związanych.  

ODPOWIEDŹ 

Podziemny zbiornik ma służyć gromadzeniu wody na cele gaśniczej i jest niezbędny do sprawnego przeprowadzenia akcji 

gaśniczej w przypadku powstania pożaru i stanowi punkt poboru wody dla jednostek straży pożarnej. Zbiornik ma pełnić 

funkcje ochrony przeciwpożarowej dla zabytkowego dworu w Skrzynkach. W zbiorniku gromadzona będzie woda wyłącznie 

do celów gaśniczych. Zbiornik będzie wykonany ze stali.  

Przedmiot zamówienia obejmuje zbiornik prefabrykowany o pojemności 3x50m3 do magazynowania wody p.poż. Zbiornik 

będzie wyposażony w podstawowy osprzęt i króćce połączeniowe. Zamawiający wymaga zbiornika o pojemności V=3x50m3. 

Zamawiający informuje, że pozycje związane z dostawą i montażem zbiornika są ujęte w zaktualizowanym przedmiarze 

robót w dziale WIELOBRANŻOWE - zagospodarowanie terenu, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej rysunek - Podziemny zbiornik retencyjny. 

23. ZAPYTANIE  

Prosimy o udostępnienie Dokumentacji Projektowej przedstawiającej zagospodarowanie terenu istniejące wraz z rzędnymi 

wysokościowymi?   

ODPOWIEDŹ 

Wyjaśnienia zawarte zostały w odpowiedziach umieszczonych na stronie internetowej https://www.bip.powiat.poznan.pl/ 

w zakładce Zamówienia Publiczne w dniu 12.08.2019 roku. 

24. ZAPYTANIE  

Prosimy o potwierdzenie że do celów złożenia oferty zakres robót ujęty w przedmiarze „WIELOBRANŻOWE - 

Zagospodarowanie terenu” jest kompletny w rozumieniu zakresu przedmiotu zamówienia? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualny przedmiar robót.  

25. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie placu pod namiot i miejsce na ognisko? Jeżeli, tak 

prosimy o udostępnienie części opisowej, rysunkowej i przedmiarów dla plac pod namiot i miejsce na ognisko?  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem wykonania placu pod namiot i miejsca na ognisko. 

26. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje  uzupełnienie kostki – w opisie do projektu „miejscowo należy 

uzupełnić kostkę”? Jeżeli, tak prosimy o udostepnienie przedmiarów dla uzupełnień kostki lub wskazanie w której pozycji 

zawarto ww. zakres.  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot zamówienia obejmuje miejscowe uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej. Zamawiający na stronie 

internetowej publikuje aktualny przedmiar robót. 

27. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie na czym ma polegać pielęgnacja trawników  -  zagospodarowanie terenu poz. 62 „Ręczna pielęgnacja 

trawników dywanowych na terenie płaskim – renowacja trawników.” 
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ODPOWIEDŹ 

Pielęgnacja trawników została opisana w dokumentacji projektowej INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA PARKU WRAZ Z 

PROJEKTEM ZIELENI, część II Projekt zieleni – nasadzenia zastępcze, rabaty różane, trawnik; punkt 8. Wskazania do 

pielęgnacji trawnika.  

28. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje demontaż ogrodzenia boiska? Jeżeli, tak prosimy o 

udostępnienie części opisowej, rysunkowej i przedmiarów.  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie istniejącego ogrodzenia boiska. Zamawiający na stronie internetowej publikuje 

aktualny przedmiar robót.  

29. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje demontaż furtki  w ogrodzeniu boiska? Jeżeli, tak prosimy o 

udostępnienie części opisowej, rysunkowej i przedmiarów, stanu istniejącego.  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot zamówienia obejmuje rozebranie istniejącej furtki w ogrodzeniu boiska. Zamawiający na stronie internetowej 

publikuje aktualny przedmiar robót. 

30. ZAPYTANIE  

Prosimy o udostępnienie części opisowej, rysunkowej dla furtki. 

ODPOWIEDŹ 

Informacje niezbędne do wykonania furki wejściowej znajdują się na rysunku A-11 detale. 

31. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie co obejmuje komplet wyposażenia boiska do demontażu?  

ODPOWIEDŹ 

Komplet wyposażenia boiska do demontażu obejmuje dwa słupy stalowe z tablicą do koszykówki, dwa słupki stalowe do 

naciągania siatki do gry w tenisa ziemnego, stalowy stojak sędziowski do gry w tenisa ziemnego. 

32. ZAPYTANIE  

Prosimy o udostępnię projektu  dla oświetlenia boiska.  

ODPOWIEDŹ 

Projekt oświetlenia boiska znajduje się w dokumentacji projektowej branży elektrycznej - zestawienie materiałów oraz rys 

E-01.  

33. ZAPYTANIE  

Prosimy o udostępnienie projektu dotyczącego siedziska, obejmującego m.in. wymiary siedziska, sposób montażu, 

podkonstrukcji itp.  Prosimy o udostępnię uzupełnienia przedmiaru dla prac dodatkowych związanych z siedziskami. 

ODPOWIEDŹ 

Informacje techniczne zawarte zostały w opisie technicznym pkt. 5 teczka boisko sportowe. Zamawiający na stronie 

internetowej publikuje aktualny przedmiar robót. 

34. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie, według których parametrów nawierzchni sportowej wykonać wycenę, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową czy pozycją przedmiarową?  Powyższe zapytanie wynika z rozbieżności pomiędzy wymienionymi powyżej 

dokumentami. Jeżeli wycena ma być wykonana wg projektu proszę o aktualizację opisu pozycji przedmiarowych 

ODPOWIEDŹ 

Wycenę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – PROJEKT REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, w której 

podana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grubości 14 mm. (projekt strona 5, pkt 6.4) 

35. ZAPYTANIE  

Proszę określić jakie parametry ma spełniać ogrodzenie boiska o wysokości 1,60 m? Rodzaj np. siatka, panel itp.?  

ODPOWIEDŹ 

Zgodnie z opisem przedmiaru robót, poz. 13 zagospodarowania terenu, siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu 

ocynkowanego 2.8 mm 5*5 cm powlekana.  

36. ZAPYTANIE  

Proszę określić rodzaj drewna dla obrzeży drewnianych? 

ODPOWIEDŹ 

Obrzeża drewniane należy wykonać z drewna sosnowego C18. 
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37. ZAPYTANIE  

Proszę określić co znajduje się pod kompletem oznaczeń miejsc postojowych? 

ODPOWIEDŹ 

Oznaczenia miejsc postojowych ujęte zostały w teczce Branży drogowej pkt. 3.5, należy przyjąć trzy znaki dla parkingów 

oraz dwa oznaczenia dla drogi pożarowej. 

38. ZAPYTANIE  

Proszę określić czy Przedmiot Zamówienia obejmuje demontaż istniejących elementów małej architektury np.: ławki, 

palenisko ogniska itp.? Jeżeli, tak prosimy o udostępnienie części opisowej, rysunkowej i przedmiarów.  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu istniejących elementów małej architektury np. ławki, palenisko ogniska itp.  

39. ZAPYTANIE  

Prosimy o udostępnienie części opisowej i rysunkowej  dotyczącej istniejącego ogrodzenia nieruchomości. 

ODPOWIEDŹ 

Dokumentacja projektowa DETALE ARCHITEKTONICZNE – rys. A11.  

40. ZAPYTANIE  

Prosimy o udostępnienie projektu ogrodzenia nieruchomości. 

ODPOWIEDŹ 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi naprawa części murowanej ogrodzenia oraz wymiana uszkodzonych elementów 

drewnianych. Ogrodzenie zostało przedstawione w dokumentacji projektowej DETALE ARCHITEKTONICZNE – rys. A11. 

41. ZAPYTANIE  

Prosimy o wskazanie miejsc postojowych dla autobusów. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający publikuje rysunek poglądowy nr D_05 z zaznaczonymi miejscami postojowymi dla autobusów. 

42. ZAPYTANIE  

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 

Wyjaśnienia zawarte zostały w odpowiedziach umieszczonych na stronie internetowej https://www.bip.powiat.poznan.pl/ 

w zakładce Zamówienia Publiczne w dniu 12.08.2019 roku. 

43. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy Przedmiot Zamówienia obejmuje rozbiórkę ogrodzenia?  Jeżeli tak, prosimy o udostępnię projektu 

i przedmiarów.  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot Zamówienia nie obejmuje rozbiórki ogrodzenia. 

44. ZAPYTANIE  

Prosimy o zajęcie stanowiska w zakresie renowacji drewnianego i murowanego  ogrodzenia, gdyż na wizji stwierdzono min. 

że część elementów drewnianych powinno zostać wymienionych na nowe, a cześć ogrodzenia murowa naprawiona. Jeżeli 

Zamawiający przewiduje naprawę ogrodzeń drewnianych i murowanych przed wykonaniem zakresu z przedmiaru 

podstawowego prosimy o rozszerzenie zakresu w postaci przedmiaru robót.  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający uzupełnia zakres związany z naprawą części murowanej ogrodzenia oraz wymianą uszkodzonych elementów 

drewnianych. Zamawiający na stronie internetowej publikuje aktualny przedmiar robót.  

45. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy zakres ogrodzenia opisanego w Dokumentacji Projektowej Projekt 01 – budynek nr 1 –architektura 

i konstrukcja dotyczącego  płotu z elementów prefabrykowanych należy do Przedmiotu Zamówienia, jeżeli tak prosimy o 

udostępnienie przedmiarów.  

ODPOWIEDŹ 

Przedmiotowy zakres nie należy do przedmiotu zamówienia.  

46. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy zakres ogrodzenia do rozbiórki należy do Przedmiotu Zamówienia, jeżeli tak to prosimy o 

udostępnienie przedmiarów.  

ODPOWIEDŹ 

Informuję, że rozbiórce podlegają ogrodzenia boiska do tenisa ziemnego i koszykówki oraz ogrodzenia przy budynkach 2 i 3. 

Zakres rozbiórek ogrodzeń został wskazany w aktualnym przedmiarze robót– Suplement 1. 
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47. ZAPYTANIE  

Prosimy o określenie czy zakres uszkodzenia płotu przez drzewo należy do Przedmiotu Zamówienia, jeżeli tak to prosimy o 

udostępnienie przedmiarów.  

ODPOWIEDŹ 

Naprawa części murowanej ogrodzenia oraz wymiana uszkodzonych elementów drewnianych stanowi przedmiot 

niniejszego zamówienia. Zamawiający na stronie internetowej publikuje aktualny przedmiar robót. 

48. ZAPYTANIE  

Prosimy o wskazanie czy dostawa i montaż ściennych paneli akustycznych opisanych w Dokumentacji Projektowej Projekt 

01 – budynek nr 1 – architektura i konstrukcja należy do Przedmiotu Zamówienia – proszę wskazać pozycję przedmiarową w 

której ująć ww. 

ODPOWIEDŹ 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż ściennych paneli akustycznych. Zamawiający na stronie internetowej 

publikuje aktualny przedmiar robót, zawierający zakres robót związanych z dostawą i montażem ściennych paneli 

akustycznych. 

49. ZAPYTANIE  

Przedmiar „WIELOBRANŻOWE - BUDYNEK nr 1 v 1” poz. 211 i 212. Proszę o wyjaśnienie czy pozycje dotyczą tych samych 

zakresów ? 

ODPOWIEDŹ 

Zbędna pozycja została usunięta. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualny przedmiar robót.    

50. ZAPYTANIE  

Przedmiar „WIELOBRANŻOWE - BUDYNEK nr 1 v 1” poz. 236 i 244. W opisie pozycji wskazano grubość szpachlówki = 1mm. 

Technologiczne minimum nałożenia warstwy tynku szpachlowego wynosi 3mm. Proszę o zajęcie stanowiska.  

ODPOWIEDŹ 

Należy przyjąć grubość warstwy tynku szpachlowego równą 3 mm.  

51. ZAPYTANIE  

Pytanie do odpowiedzi udzielonych dn. 02.08.2019r. Zapytanie i odpowiedź nr 1. Zamawiający wskazał że przedmiotem 

zamówienia jest rozbiórka śmietnika, natomiast nie został skorygowany przedmiar, opis pozycji, ilości, jednostki  ani miejsce 

w którym należy uwzględnić przedmiotowe prace. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe prosimy o przedłożenie 

zaktualizowanego przedmiaru zawierającego rozszerzenie zakresu oferty.  

ODPOWIEDŹ 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem rozbiórkę istniejącego śmietnika. Zamawiający na stronie internetowej publikuje 

aktualny przedmiar robót. 

52. ZAPYTANIE  

Pytanie do odpowiedzi udzielonych dn. 02.08.2019r. Zapytanie i odpowiedź nr 3. Zamawiający wskazał że przedmiotem 

zamówienia jest rozbiórka ogrodzenia, natomiast nie został skorygowany przedmiar, opis pozycji, ilości, jednostki  ani 

miejsce w którym należy uwzględnić przedmiotowe prace. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe prosimy o przedłożenie 

zaktualizowanego przedmiaru zawierającego rozszerzenie zakresu oferty.  

ODPOWIEDŹ 

Informuję, że rozbiórce podlegają ogrodzenia boiska do tenisa ziemnego i koszykówki oraz ogrodzenia przy budynkach 2 i 3. 

Zakres rozbiórek ogrodzeń został wskazany w aktualnym przedmiarze robót– Suplement 1.  

53. ZAPYTANIE  

Pytanie do odpowiedzi udzielonych dn. 02.08.2019r. Zapytanie i odpowiedź nr 4. Proszę o inwentaryzację mebli 

podlegających wywozowi i utylizacji celem umożliwienia wyceny ww. zakresu prac. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zestawienie wyposażenia do wywozu i utylizacji, które należy wycenić  

w pozycji nr 18 aktualnego przedmiaru robót, branża BUDOWLANA - ROBOTY POZOSTAŁE. 

54. ZAPYTANIE  

Pytanie do odpowiedzi udzielonych dn. 02.08.2019r. Zapytanie i odpowiedź nr 4. Zamawiający wskazał że przedmiotem 

zamówienia jest wywóz i utylizacja mebli, natomiast nie został skorygowany przedmiar, opis pozycji, ilości, jednostki  ani 

miejsce w którym należy uwzględnić przedmiotowe prace. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe prosimy o przedłożenie 

zaktualizowanego przedmiaru zawierającego rozszerzenie zakresu oferty.  

ODPOWIEDŹ 

Wywóz i utylizację mebli, należy wycenić w pozycji nr 18 aktualnego przedmiaru robót, branża: BUDOWLANA - ROBOTY 

POZOSTAŁE, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zestawienie wyposażenia do wywozu i utylizacji. 
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55. ZAPYTANIE  

W związku z planowanym udziałem w przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W 
SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO, zgłasza 
Następujące braki w przedmiarach: 

− kabel UTP 6Cat do sieci LAN 3000 mb, 

− szafa 42U, 

− zestaw wideodomofonu, 

− dwóch zasilaczy w instalacji SAP, 

− centrala oddymiania klatek schodowych,  

− 10 szt. kamer CCTV, 

− kabel dla instalacji CCTV 3500 mb. 
ODPOWIEDŹ 
Informuję, że pozycje: 

− kabel UTP 6Cat do sieci LAN 3000 mb, jest zawarty w p. 8 aktualnego przedmiaru w dziale suplement II, 

− dwóch zasilaczy w instalacji SAP, są zawarte w p. 9 aktualnego przedmiaru w dziale suplement II, 

− 10 szt. kamer CCTV, są zawarte w ilości 9 szt. w p. 10 aktualnego przedmiaru w dziale suplement II, 

− kabel dla instalacji CCTV 3500 mb, jest zawarty w p. 8 aktualnego przedmiaru w dziale suplement II, 
Informuję, że: 

− szafa 42U, jest zawarty w zaktualizowanym kosztorysie w pozycji 788, montaż szaf w serwerowni, 

− zestaw wideodomofonu, jest zawarty w zaktualizowanym kosztorysie w pozycji 137- zagospodarowanie terenu, 

− centrala oddymiania klatek schodowych, jest zawarta w zaktualizowanym kosztorysie w pozycji 686, instalacje 
elektryczne budynku nr 1. 

56. ZAPYTANIE  
W dokumentacji „Projekt wykonawczy budynek 2 budynek gospodarczy” występuje montaż paneli fotowoltaicznych, której 
nie ma w kosztorysie. Czy należy ją wyceniać, a jeśli tak to proszę o podanie miejsca gdzie dopisać. 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający publikuje na stronie 

internetowej aktualny przedmiar robót. 

57. ZAPYTANIE 
W związku z planowanym udziałem w przetargu nieograniczonym pn.: MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W 
SKRZYNKACH NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO, zgłasza 
następujące braki w przedmiarach: 

− brak kabla zasilającego RG, 

− brak kabli zasilających rozdzielnie piętrowe R0 R1, 

− brak instalacji fotowoltaicznej budynku nr 2, 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający informuje, że pozycje: 

− kabel zasilający RG, jest zawarty w p. 4 aktualnego przedmiaru w dziale suplement II, 

− kable zasilające rozdzielnie piętrowe R0, R1, , są zawarte w p. 6, 7 aktualnego przedmiaru w dziale suplement II, 

− instalacja fotowoltaiczna budynku nr 2, jest zawarta w p. 1 aktualnego przedmiaru w dziale suplement II. 
 
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami wyznaczone zostają nowe terminy: 

− składania ofert – 10.09.2019 r. do godz. 11:00, 

− otwarcia ofert – 10.09.2019 r. o godz. 11:15, 

− wniesienia wadium – 10.09.2019 r. do godz. 11:00. 
 
UWAGA. 
Aktualny przedmiar stanowi dokument sporządzony w sierpniu 2019r. i opublikowany jako integralna część do 
niniejszego pisma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


