
                                                                                                Poznań, dnia  01 lutego 2019 r.

ZP.240.09.2019

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Modernizacja molo wraz z budową dojścia do
niego, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Rusałka”  ul. Golęcińska 27 w Poznaniu w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.
2018.  1986  ),  zwanej   dalej  ustawą,  informuję,  że  wpłynęły  pytania  do  treści  siwz   w   w/w
postępowaniu o  następującej treści:

1) Czy zakres modernizacji  molo polega na wymianie poszycia pomostu z desek na elementy z
tworzywa sztucznego + oczyszczenie/wzmocnienie konstrukcji  pomostu + wykonanie balustrad?
Czy jest to cały zakres związany z modernizacją?

ad.  1.  Zakres  prac  składających  się  na  modernizację  molo  został  wskazany  w  pkt  3.3
Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2)  Czy  Zamawiający  doprecyzuje  jak  wyobraża  sobie  dojście  do  pomostu.  Obecnie  między
poziomem terenu a poszyciem pomostu jest różnica wysokości. W rozumieniu powołania się na
Zarządzenie  Prezydenta  nr  817/2018/P wnioskować można,  że ma ona zostać  zniwelowana np.
poprzez  wykonanie  pochylni?  Czy chodzi  wyłącznie  o  wykonanie  utwardzonego  chodnika  bez
niwelacji różnicy wysokości?

ad. 2. Opis wykonania dojścia do molo został wskazany w pkt 3.8 PFU stanowiącym załącznik
nr 1 do SIWZ, natomiast przebieg dojścia - na rzucie stanowiącym załącznik do niniejszej 
odpowiedzi. 

3) Proszę doprecyzować o opinie jakich jednostek musi wystąpić Wykonawca w oparciu o zapisy
Zarządzenia  nr  817/2018/P.  Czy  chodzi  np.  o  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków,  bo  teren
inwestycji znajduje się na terenie ochrony konserwatorskiej?

ad.3  Komórki  UMP  właściwe  do  zaopiniowania   oprojektu  zgodnie  z  zarządzeniem
Prezydenta Miasta Poznania nr 817/2018/P z dnia 14 listopada 2018 r. zostały wskazane w zał.
nr 2 do tego zarządzenia. Z treścią zarządzenia można zapoznać się w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Poznania w zakładce Zarządzenia Prezydenta. 

4) Czy w okresie 2mc na wykonanie etapu I  (o jakim mowa w pkt. 4 SIWZ) Wykonawca ma
uzyskać zaświadczenie  o braku sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia  robót  niewymagających
uzyskania  pozwolenia  na  budowę.  Okres  jaki  organ  architektoniczno-budowlany  ma  na
rozpatrzenie  takiego  wniosku to  21dni.  Istniejący  pomost/molo  ma  długość  ponad  25m,  zatem
wykonywanie robót budowlanych wymaga zgłoszenia, ale nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowę.

ad. 4 Zakres prac stanowiących I etap zamówienia został wskazany w pkt 3 SIWZ. 
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