
                                                                                                Poznań, dnia 05 lipca 2016 r.

DT.5.212.29.2016

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Modernizacja Hali Sportów Walk,  Poznań, ul.
Reymonta 35.
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:

PYTANIA:
„1. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o rys. IS05 (brak tego rys w podstawowych załącznikach do
SIWZ, jak również nie został on załączony do odpowiedzi na pytania).”

2. Wnosimy o korektę rysunków IS02 i IS03, na których instalacja wentylacji Sali sportowej
realizowana jest poprzez centralę wentylacyjną a nadal stanowią one obowiązujący element
SIWZ.
3. Wracamy również do naszego pytania nr 3 i udzielonej odpowiedzi dotyczącej malowania
konstrukcji stalowej.
W udzielonej odpowiedzi Zamawiający potwierdził, że dobór warstw zależy od wskaźnika
masywności i przekroju elementów konstrukcyjnych. Ponownie więc prosimy o określenie
rodzaju elementów konstrukcji stalowej (np. dwuteownik HEA, HEB, itp.), jakie elementy
składają się na konstrukcję dachu, a jakie na konstrukcję nośną.
Podana ilość 653,24 m2 jest wielkością niejasną w odniesieniu do powyższego, ponieważ nie
określono czy jest to powierzchnia elementów konstrukcji nośnej, czy pomocniczej czy też ich
sumy i czy w ogóle odnosi się do powierzchni płaskiej dachu czy stricte powierzchni
elementów konstrukcyjnych.”

ODPOWIEDZI:
Rysunek IS.05 w załączeniu.
Zgodnie  z  art.  38  ust.  1a  w/w  ustawy  Zamawiający  pozostawia  pozostałe  pytania  bez
odpowiedzi.

Działając  na  podstawie  z  art.  38  ust.  4  w/w  ustawy,  Zamawiający  dokonuje  następującej
modyfikacji siwz :

było:

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:
 07.07.2016r.    do godz. 11:00

jest
Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:
 08.07.2016r.    do godz. 11:00



było:
 Oferty należy składać do dnia     07.07.2016 r. d  o godziny 11.00     w sekretariacie Zamawiającego, III
piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

jest: 
 Oferty należy składać do dnia  08.07.2016 r. d  o godziny 11.00     w sekretariacie Zamawiającego,
III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

było:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu    07.07.2016r.        o godz. 11.15   w salce konferencyjnej w siedzibie
zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

jest
Otwarcie ofert  odbędzie  się w dniu  08.07.2016r.   o godz.  11.15   w   salce konferencyjnej w
siedzibie zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
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                                                                                                Andrzej Kras

                                  

                                                                                            
                                                                                                 

                                                                                              


