
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji budynku Internatu przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Puszczykowie wraz z przystosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-31-03/09 
l.dz.: ZP.KW-00252/09 

Data: 
20.08.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI:  

1. Rob. bud. – budynek internatu wraz z łącznikiem i świetlicą. 
1) Poz. 9, 33 – przedmiaru – Czy koszty wywozu stali z rozbiórki schodów stalowych i balustrad  ponosi 

Inwestor czy Wykonawca. Brak w przedmiarze wywozu złomu. JeŜeli wywozu dokona Wykonawca czy musi 
przedstawić paragon sprzedaŜy? 

Odp.: Koszty wywozu wszelkich elementów z rozbiórki ujęte są w pozycjach 10, 11, 22, 23, 39 i 40, poniewaŜ 
są to duŜe ilości Wykonawca winien się kaŜdorazowo rozliczyć Zamawiającemu z tych ilości przedkładając 
paragon dotyczący wywozu złomu 

2) Poz. 15, 31 – przedmiaru – jakie  ilości poszczególnych elementów wchodzą w zakres demontaŜu. 
Odp.: Wszystkie ilości istniejących karniszy szaf wbudowanych itp. naleŜy wycenić jako komplet po uprzednim 

zapoznaniu się przez Wykonawcę z przyszłym placem budowy. 
3) Poz. 68 – przedmiaru  – Proszę o przedstawienie prawidłowego obmiaru dotyczącego w/w poz. Obmiar 

wskazuje wyliczenie m2  a  nie  m3 co przyjęte  jest w katalogu. 
Odp.: Do wyceny naleŜy przyjąć 1,20 m2 x 0,10 m = 0,12 m3. 
4) Poz. 134 – przedmiaru  – Proszę o przedstawienie prawidłowego obmiaru dotyczącego w/w poz. Obmiar 

wskazuje wyliczenie mb  a  nie  m2  co przyjęte jest w katalogu. 
Odp.: Do wyceny naleŜy przyjąć 1039,20 m2. Ilości mb zostały podane w celu zobrazowania długości cokolików, 

co umoŜliwi Wykonawcom dokonanie wyceny w oparciu o mb cokolika. 
5) Poz. 198 -  przedmiaru  – Czy do wyceny naleŜy przyjąć  ilości i cenę mebli wg. przedstawionego zestawienia 

–  Arkusz 1– meble – Romeo & Julia – załączonego w  dokumentacji – Architektura. 
Odp.: Pozycja 198 nie podlega wycenie. 

2. Rob. Bud. – budowa szybu windowego wraz z klatką schodową. 
Poz. 63 – przedmiaru  – Proszę o  określenie jaki rodzaj tynku naleŜy  zastosować – silikatowy (barwiony w masie)  
czy mineralny (do malowania). Brak w przedmiarze malowania ścian. 
Odp.: W 2005 roku wykonano termomodernizację budynku Internatu z zastosowaniem technologii firmy Weber 

Terranowa, w której zastosowano tynk akrylowy barwiony w masie weber TD 321 malowany farbą 
silikonową weber FZ 391. Kolor wg wzornika Weber Terranova 155D (przy czym kolor naleŜy sprawdzić 
na budowie). NaleŜy zastosować technologie równowaŜną do wykorzystanej na obiekcie. 

3. Rob. bud. – zagospodarowanie terenu 
1) Poz. 19 – przedmiaru  – Czy są to znaki juŜ istniejące czy nowo projektowane jeŜeli nowe to proszę 

o przedstawienie wzorów i ilości. 
Odp.: Znaki projektowane w ilości podanej w przedmiarze tj. „2 szt. miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych, kierunki ruchu itp.”, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 
2) Poz. 33 – przedmiaru  – Proszę o  przedstawienie o jaki typ zapory chodzi. (Wzór) 
Odp.: Standardowa zapora jednego miejsca parkingowego jako: pałąk parkingowy ze stali, składany, zamek 

bębenkowy zamykany jednym kluczem – np. klasy Kaiser+Kraft. 

Ponadto Zamawiający informuje, iŜ przedmiotowe zamówienie nie obejmuje dostawy mebli, dlatego przy 
wycenie nie naleŜy brać pod uwagę wzorów mebli określonych w Projekcie budowlano – wykonawczym architektura 
na stronach od  46 do 56 oraz w opisie technicznym pkt. 6.22 ppkt, w kolejności 3 i 4, (oznaczone kropkami). 
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