
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy wnętrz budynku „Jacek” Domu Dziecka 

w Kórniku – Bninie, ul. BłaŜejewska 63. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-45-03/09 
l.dz.: ZP.KW-00332/09 

Data: 
08.10.2009 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:  

1. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wyceny stolarki drzwiowej, natomiast w dokumentacji widnieje 
zestawienie stolarki. Czy zatem naleŜy uwzględnić w ofercie wycenę drzwi, a jeśli tak to w jakiej pozycji? 
Czy naleŜy dopisać pozycję do działu nr 6 – Roboty uzupełniające? 

2. W poz. Nr 26 wycena indywidualna – Opłata za utylizację warstwy izolacyjnej – widnieje obmiar 178,289 m³. 
Prosimy o potwierdzenie ilości obmiarowej, gdyŜ po przeprowadzonej wizji lokalnej ilość warstwy izolacyjnej 
(azbestu) do utylizacji, wydaje się być zbyt wysoka. 

3. Dotyczy:  poz. 10 - przedmiaru – Wykazano demontaŜ drzwi, brak natomiast montaŜu drzwi nowych. Czy w zakres 
zadania wchodzi wymiana drzwi w całości? JeŜeli tak to proszę o podanie ilości i miejsca wstawienia pozycji 
katalogowej. 

4. Dotyczy:  działu 4.2 – przedmiaru –  Czy instalacja centralnego ogrzewania dotyczy całego budynku czy fragmentu 
budynku? W czasie wizji lokalnej otrzymałem wiadomość, iŜ centralne ogrzewanie zostało niedawno wykonane 
nowe. Proszę o sprecyzowanie o jaki zakres c.o. chodzi. 

5. Dotyczy:  działu 4.3 – przedmiaru –  Czy instalacja wodna  dotyczy całego budynku czy fragmentu budynku? 
Proszę o sprecyzowanie o jaki zakres chodzi. 

6. W związku z wystąpieniem w przedmiarze prac utylizacji warstwy izolacyjnej jaką stanowi azbest,  
czy Zamawiający wymaga wykazania podwykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia i atesty 
do wykonywania ww. prac? 

7. W dziale XII SIWZ  „Opis sposobu obliczania ceny oferty” widnieje rozbicie na dwie stawki VAT 7% i 22% dla 
prac związanych z infrastrukturą towarzyszącą (roboty zewnętrzne). W załączniku do oferty występują równieŜ 
dwie pozycje na wpisanie kwot podatku VAT. Jednak w zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem nie 
występują prace związane z infrastrukturą towarzyszącą (roboty zewnętrzne). Zatem czy naleŜy uwzględnić tylko 
jedną stawkę podatku VAT – 7% dla całego zamówienia? 

ODPOWIEDZI:  

1. Wykonawca winien wycenić zakup, dostawę i montaŜ nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki. 
W dziale 6 Przedmiaru robót „Roboty uzupełniające” zostają dopisane odpowiednio poz. 277 dla drzwi Dz 1, poz. 
278 dla drzwi Dw 1, poz. 279 dla drzwi Dw 2, poz. 280 dla drzwi Dw 3. 

2. Wykonawca do obmiaru winien przyjąć wielkość 79,849 m³. 
3. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w punkcie nr 1. 
4. Wycenie nie podlegają pozycje przedmiarowe od 156 do 166 działu 4.1 „DemontaŜe” oraz poz. od 167 do 188. 

działu 4.2. „Instalacja centralnego ogrzewania” Jednocześnie w dziale 6 Przedmiaru robót „Roboty uzupełniające” 
zostaje dopisana kolejna pozycja nr 281 „DemontaŜ i ponowny montaŜ grzejników” kpl. 36. 

5. Roboty związane z instalacje wodną obejmują całość budynku. Zakres prac został określony w Projekcie 
wykonawczym – branŜa sanitarna. 

6. Zamawiający nie wymaga dla wskazanych w ofercie podwykonawców przedłoŜenia odpowiednich uprawnień 
i zezwoleń na prace związane z utylizacją azbestu. Przedmiotowe prace winny zostać wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

7. Dla pozycji przedmiarowych od 64 do 67 Wykonawca winien zastosować stawkę VAT 22%, dla pozostałych 
pozycji przedmiarowych stawkę VAT 7%.                      
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