
                                                                    
 Poznań, dnia 29 kwietnia 2022 r.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Zapytanie ofertowe: Wykonanie przeglądów budowlanych obiektów zarządzanych

przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  w 2022 roku

1.  Czy w ramach przeglądu z art.62 UstPrBud należy uwzględnić także wykonywanie pomiarów i 

badań instalacji elektrycznej (jeśli tak to w jakim zakresie)? 

Odpowiedź: Pomiary  i  badania  instalacji  elektrycznej  nie  są  przedmiotem  postępowania.

Zamawiający wykonuje je we własnym zakresie. 

2.  Czy w minionym okresie  któryś  z  obiektów uległ  katastrofie,  awarii  lub  był  objęty  pożarem

(który)?

Odpowiedź: Nie było takich sytuacji. 

3. Czy w ramach prowadzonych przeglądów Zamawiający udostępni także decyzje/postanowienia

wydane dla obiektów przez PSP/SANEPID (lub inne instytucje upoważnione do kontroli)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający udostępni takie dokumenty. 

4.  Proszę  o  sprostowanie  treści  par.1  pkt2  ust.1  poprzez  zacytowanie  treści  zawartej  w

Zapytaniu/SWZ pkt III.3 (w treści umowy znalazły się elementy niewymienione w zapytaniu/SWZ -

kontekst  zdania  i  jego  konstrukcja  noszą  znamionuje  omyłkę  pisarskiej,  wskazane  badanie

wymagałoby udziału specjalności inżynierskiej niewymienionej w zespole).

Odpowiedź: POSiR zarządza halami tenisowymi na Oddziale Rataje, które ogrzewane są gazem.

Stąd  też  znajdują  się  tam zbiorniki  na  gaz.  W załączniku  nr  1  zostało  to  wskazane  i  należy

dokonać przeglądu tych zbiorników. Wszystkie dokumenty zapytania stanowią integralną całość i 

należy odczytywać je łącznie. 
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5. Czy któryś z budynków pełni funkcję mieszkalną?

Odpowiedź:  Nikt na stałe nie zamieszkuje w naszych obiektach, ale np. domki campingowe na

Zapleczu Sportowym pełnią funkcję hotelową. 

6. Z ilodniowym wyprzedzeniem należy poinformować Zamawiającego o przeglądach planowanych

na godziny 07:00-12:00?

Odpowiedź: Każdorazowo  terminy  należy  ustalić  z  kierownikiem  Oddziału  (numery  telefonów

zostały podane w załączniku nr 1). 

7. W jakich godzinach dostępne są poszczególne obiekty (lub ich zespoły)?

Odpowiedź: od godziny 7:30-15:30 .

8. Które z obiektów dostępne są w weekendy (i w jakich godzinach)?

Odpowiedź: Przeglądy  należy  przeprowadzić  od  poniedziałku  do  piątku  w  dni  robocze,  w

godzinach od 7:30-15:30 

9. Składam wniosek o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6 maja 2022 (duży zakres 

zadania wymaga analizy, a pierwotny termin nie daje takiej możliwości).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmienia terminu. 

10.  Pływalnia  Atlantis  –  w  zeszłym  roku  wykonywaliśmy  przegląd  pięcioletni  tego  obiektu.  W

obecnym  zapytaniu  obiekt  jest  przewidziany  ponownie  do  przeglądu  pięcioletniego.  Proszę  o

sprostowanie lub potwierdzenie zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zakres. 

11.  Oddział Malta, ul. Wiankowa 3 – Budynek obsługi imprez – w poprzednich przeglądach nie

wykonywaliśmy przeglądu instalacji  gazowej w tym obiekcie. W obecnym zapytaniu obiekt  jest

przewidziany do przeglądu gazowego. Proszę o sprostowanie lub potwierdzenie tego zakresu.
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zakres. 

/-/ Filip Waligóra

Inspektor

Sprawę prowadzi:

Filip Waligóra, ZP

tel. 61 835 79 07
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