
                                                                                                Poznań, dnia 08 marca 2016 r.
NT.5.212.12.2016

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  –  Modernizacja  trzech  kas  biletowych  na
stadionie centralnym (żużel), modernizacja magazynu na sprzęt lekkoatletyczny, Oddział  Golęcin,
Poznań ul. Warmińska 1.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164), zwanej  dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do treści
siwz  w  w/w postępowaniu o  następującej treści:

PYTANIE 1

Proszę o wyjaśnienie dotyczące stolarki okiennej PCV.
Czy  okna  podane  w  zestawieniu  stolarki,  ze  wzgl.  na  duży  ciężar  szyby(szklo  komorowe,
antywałamaniowe) wymagają przeciwwagi(okna przesuwne a nie otwieralne)?
Prosze o sprecyzowanie materiału lady podawczej

ODPOWIEDŹ
W oknie O1 przesuwne ma być tylko środkowe skrzydło. Jeśli z wyliczeń wykonawcy wynika,
że szyba taka jest zbyt ciężka, proszę zastosować przeciwwagę.

Materiał lady podawczej:

W specyfikacji technicznej:

SST 04.00 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA 

MATERIAŁY

-  okna  PVC  z  możliwością  wielopoziomowego  blokowania  okna  (kolor  RAL 1018  żółty),
przesuwne z  szybą  antywłamaniową,  współczynnik  przenikania  ciepła  Umax=1,3  W/m2K,
lada podawcza systemowa o głębokości dostosowanej do głębokości ściany, podajnik otwarty.
Zamki  i  okucia  standardowe.  zatem  jej  materiał  będzie  zależał  od  producenta  okien
kasowych; proponuje się malowanie jej na kolor RAL 1018 zgodny ze stolarką.

PYTANIE 2

W  nawiązaniu  do  odpowiedzi  Zamawiającego  z  dn.  07.03.2016  roku  zwracamy  się  z
zapytaniem:

Dot.  pyt  nr 2 – Zamawiający odpowiada,  że osuszanie nie jest przewidywane w zakresie.
Pytaliśmy również o odgrzybianie. Ponawiamy pytanie – czy odgrzybianie jest przewidziane
w zakresie.

Zamawiający przewiduje  roboty polegające  na  malowaniu  i  szpachlowaniu.  W związku z
wystąpieniem zawilgoceń i zagrzybienia nie jest możliwe wykonanie robót w taki sposób aby
w przyszłości nie wystąpiły ponownie wykwity.



ODPOWIEDŹ
Kasy nie są i nie będą ogrzewane, a więc zgodnie z przedmiarem prac należy zagruntować i
pomalować farbą antywilgociową.

PYTANIE 3
Zamawiający przewiduje   wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys.
10%, którego 30% zostanie zatrzymane na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  gwarancja  (min.  24  lata)  nie  będzie  obejmować
odpowiedzialności  za wady z tytułu ponownego wystąpienia zawilgoceń, tym bardziej,  że
Zamawiający nie przewiduje ocieplenia budynków.

Podkreślamy,  iż  nie  jest  możliwym  wykonanie  malowania  oraz  szpachlowania  i
zagwarantowanie  braku  usterek  (braku  ponownych  zawilgoceń)  w  nawet  minimalnym
terminie gwarancji z uwagi na fakt, iż w zakresie robót nie uwzględnia się koniecznych prac
przygotowawczych polegających na usunięciu zawilgoceń i zagrzybienia.

ODPOWIEDŹ
Gwarancja obejmuje jedynie roboty objęte niniejszym postępowaniem.

PYTANIE 4
Dot.  pyt.  nr 6 – Zamawiający odpowiada iż  nie  dysponuje rysunkami.  Jest  to odpowiedź
częściowa, ponieważ zwróciliśmy się również z zapytaniem opis   remontu magazynu oraz
zestawienie stolarki. Ponownie prosimy o udostępnienie opisu i zestawienia, ponieważ jest to
niezbędne do prawidłowej wyceny, tym bardziej, że Zamawiający wskazuje , iż przedmiary są
jedynie  elementem  pomocniczym  i  w  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją
techniczną a przedmiarem, należy uwzględnić stan wynikający z dokumentacji technicznej.

Natomiast,  jeśli Zamawiający nie dysponuje opisem prosimy o podanie zakresu prac jakie
należy wykonać na magazynie.

ODPOWIEDŹ
Zakres prac na magazynie: wymiana papy na dachu i zamurowanie jednej otwartej ściany z
montażem drzwi - drzwi od inwestora. wszystko zostało określone w przedmiarze prac. 
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