
                                                                                                             Poznań, dnia 25.10.2017r.
Nr: DT.212.46.2017

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  

Dotyczy  postępowania  na:  Przebudowa  pomieszczeń  budynku  „Chwiałka”  na archiwum zakładowe  oraz
magazyn, Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (  t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579), zwanej  dalej ustawą, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz  w  w/w postępowaniu o
następującej treści:

1.  W opisie  do projektu wykonawczego pkt  8.4 ujęto osuszacz i  nawilżacz stacjonarny.  Brak jest  takiej
pozycji w kosztorysie. Czy należy te urządzenia uwzględnić w wycenie ? Jeśli   tak to proszę o dodanie tych
pozycji  do przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

W  kosztorysie  ofertowym  należy  uwzględnić  osuszacz  i  nawilżacz  stacjonarny.  W  niniejszym
postępowaniu obowiązuje  ryczałtowa forma wynagrodzenia, Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w
cenie  ofertowej  wszystkie  koszty  realizacji  zamówienia.  Dostarczone  przedmiary  są  elementem
pomocniczym, mającym ułatwić wykonawcom sporządzenie oferty. 

Przedmiotowe urządzenia Wykonawca może wycenić w innej pozycji np. poz. 99,100 lub dodać nową
pozycję do kosztorysu.

2. W zakres prac w ramach przedmiotowego postepowania wchodzi wykonanie nowych tynków cementowo-
wapiennych  na  nowoprojektowanych  ścianach.  W  załączonych  do  SIWZ  przedmiarach  robót  ujęto
wykonanie tynków jednostronnie. W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że dla prawidłowej
wyceny należy wskazane ilości nowych tynków zwiększyć o 100%, a co za tym idzie  także ilość gładzi
gipsowych oraz malowania.

ODPOWIEDŹ

Informujemy,  że  w  kosztorysie  ofertowym  należy  ująć  tylko  tynki  jednostronnie.  Wyjaśniamy,  że
brakujące tynki zostaną wykonane w drugim etapie, wg. odrębnej procedury.

3. Jaką ilość wieszaków na ubrania biurowych, stojących, aluminiowych należy przyjąć do wyceny? Czy
Zamawiający potwierdza ilość 146 szt. – dokumentacja projektowa wskazuje na 1 szt.?

ODPOWIEDŹ

Należy wycenić 1 szt.

4. Czy Zamawiający dopuszcza montaż wyposażenia typu MERIDA z tworzywa sztucznego o parametrach
określonych w przedmiarze robót?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dokonuje oceny ofert przed terminem ich otwarcia. Należy wycenić wg. projektu.

5. Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe uproszczone?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  zaleca  dołączenie  kosztorysów  opracowanych  na  podstawie  dołączonego  do
postępowania przedmiaru.

Sprawę prowadzi                                                                                                         Kierownik Działu Technicznego
Elzbieta Różowicz                                                                                                        Andrzej Kras
61 835 79 06
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