Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku połoŜonym
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, z moŜliwością składania ofert częściowych – II części.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasze pismo:
ZP.3432-36-01/09
l.dz.: ZP.KW-00283/09

Data:
07.09.2009 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.
PYTANIA:
1. Czy harmonogram rzeczowo- finansowy i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dołączony ma być do
oferty czy teŜ wykonuje go Wykonawca który wygra przetarg?
2. Czy osoby które będą nadzorowały realizację zadań muszą posiadać uprawnienia w zakresie instalacji
elektrycznych i sanitarnych z ograniczeniem czy bez ograniczeń.
3. Czy jest moŜliwość otrzymania formularza ofertowego wraz z załącznikami w wersji umoŜliwiającej
dokonanie wpisów tj. forma z rozszerzeniem.doc
4. Kto dokona spuszczenia wody z grzejników a następnie napuści i odpowietrzy je?
5. W przedmiarze, w punkcie 56 występują drzwi D10 i D11 których brak w zestawieniu stolarki czy są
one przedmiotem zamówienia?
6. W punkcie 59 kosztorysu występuje fasada szklana w systemie Dorn dla których brak rysunków.
7. W jakiej pozycji kosztorysu uwzględniono drzwi D8 zamieszczone w zestawieniu stolarki?
8. Czy zamawiający przewiduje zamianę materiałów na równowaŜne do okładziny ścian z Paneli ABET
LAMINATI gr. 6mm? Po wstępnej analizie czas oczekiwania na ten typ ścianki wynosi 6-8 tygodni.
9. Czy balustrady i poręcze mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy teŜ wykonane ze stali i
malowane proszkowo?
10. Czy instalacja wentylacyjna w ramach zadania będzie podłączona do istniejącego czynnego układu?
11. Czy ścianki z drzwiami dymoszczelnymi (pkt.5 przedmiar kosztorysu głównego) są tylko dymoszczelne
czy mają równieŜ spełniać wymogi odporności ogniowej?
ODPOWIEDZI:
1. W zakresie Części I – przebudowa holu oraz wykonanie pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych
wraz z instalacją elektryczną – Wykonawca winien przedłoŜyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w dniu przekazania placu budowy natomiast harmonogram rzeczowo – finansowy
winien przedłoŜyć Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy.
W zakresie Części II – remont IV piętra – Wykonawca winien przedłoŜyć Zamawiającemu Plan
Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dniu przekazania placu budowy natomiast harmonogram rzeczowo
– finansowy winien zostać załączony do oferty.
2. Osoby, które będą nadzorowały realizację zamówienia winny posiadać uprawnienia bez ograniczeń dla
wszystkich wymienionych w SIWZ specjalności.
3. Zamawiający zamieści wzory: Formularzy ofertowych, Wykazu zrealizowanych przez Wykonawcę
robót, Wykazu osób przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz Oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu w formacie edytowalnym na swojej stronie internetowej.
4. Zgodnie z zapisem § 1 ust 2 pkt 20 załącznika do SIWZ – Projektu umowy do Części I przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie robót towarzyszących, w tym równieŜ spuszczenie wody z grzejników,
ponowne jej napuszczenie oraz odpowietrzenie grzejników.
5. Nie podlegają wycenie wymienione w pozycji 56 przedmiaru drzwi D 10 i D 11.

6. Fasada sytemu „Dorma” ujęta w pozycji 59 przedmiaru jest naniesiona na rzucie parteru projektu
i opisana „Fasada szklana bezszprosowa w systemie Dorma montować do stropu za pomocą systemowej
podkonstrukcji”.
7. Drzwi D 8 nie podlegają wycenie.
8. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastosowania materiałów równowaŜnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
9. Balustrady i poręcze winny zostać wykonane ze stali nierdzewnej.
10. W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się podłączeń do układu w zakresie montaŜu
przewodów wentylacji mechanicznej.
11. W zakresie Części II – remont IV piętra” Wykonawca winien, zgodnie z pozycją 5 przedmiaru, wykonać
ścianki z drzwiami dymoszczelnymi, które nie muszą spełniać wymogów odporności ogniowej.
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