Poznań, dnia 23 lipiec 2014 r.
Nr ET.5.212.38.2014

INFORMACJA O PYTANIACH
Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie
trzech zadaszonych kortów tenisowych wraz z zespołem sanitarno- szatniowym, oraz
budowa trzech zadaszonych kortów tenisowych bez zespołu sanitarno- sztniowego,
zlokalizowanych w Poznaniu, os. Piastowskie 106a, w systemie „zaprojektuj i
wybuduj”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami),Zamawiający informuje, że wpłynęły
następujące zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr 1
Prosimy o wskazanie odcinka kanalizacji deszczowej przewidzianej do przełożenia z
podaniem długości, rzędnych zagłębienia kanału oraz średnicy.
ODP: Odcinek kanalizacji deszczowej niezbędny do przełożenia określić
powinien projektant wykonujący dokumentacje projektową.
Pytanie nr 2
Prosimy o wskazanie w którą komorę na kolektorze sanitarnym należy się wpiąć.
ODP: Zgodnie z pismem Aquanet DW/IBM/422/26102/2014 - warunki
podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Konkretne miejsce
wpięcia musi określić projektant wykonujący dokumentacje projektową.
Pytanie nr 3
Czy wykonawca zobowiązany jest wykonać nowe nasadzenia?
ODP: Tak
Pytanie nr 4
Czy wycięte drzewa są własnością Zamawiającego?
ODP: Zgodnie z zapisem w projekcie umowy, Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność z tytułu wywozu wyciętych drzew oraz materiałów sypkich,
gruzu, złomu i innych odpadów z terenu budowy
Pytanie nr 5
Na jaką temperaturę
ogrzewanie?

użytkową

powietrza

wewnątrz

obiektów

projektować
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ODP: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 6
W jaki sposób odwodnić połacie dachowe (lub usuwać zalegający śnieg) w
szczególności pomiędzy pojedynczymi kortami tenisowymi. Czy zamawiający
potwierdza konieczność stosowania odwodnienia liniowego z systemem grzewczym
stosowanym zimą?
ODP: Rozwiązania mają być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz
założeniami zawartymi w programie funkcjonalno- użytkowym.
Pytanie 7
Czy zgodnie z warunkami wydanymi przez Aquanet Zamawiający potwierdza
konieczność stosowania urządzeń podczyszczających?
ODP: Zgodnie z pismem Aquanet DW/IBM/422/26102/2014
podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

-

warunki

Pytanie 8
Czy należy doprowadzić przyłącze kanalizacji deszczowej do sanitariatów w celu
odwodnienia dachów? Jeśli nie to w jaki sposób zagospodarować wody deszczowe?
ODP: Szczegółowe rozwiązania oraz zgodność z obowiązującymi przepisami
leżą po stronie projektanta.
Pytanie 9
Prosimy o podanie ilości punktów elektrycznych jedno i trójfazowych w każdym z
trzech obiektów.
ODP: Szczegółowe rozwiązania mają być zgodne z obowiązującymi przepisami
oraz założeniami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym.
Pytanie 10
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.07.2014r. z pewnością
powoli to na przygotowanie pełnych i rzetelnych ofert. Przetargi w systemie
zaprojektuj i zbuduj wymagają sporego nakładu pracy na etapie przetargu, dlatego
też prosimy o wyrozumiałość i ustosunkowanie się do naszej prośby.
ODP: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w.w ustawy,zmienia:
 określony w pkt 9 siwz termin wniesienia wadium do 29.07.2014 do
godziny 11:00,
 określony w pkt 11 siwz termin składania ofert do 29.07.2014 r. do
godziny 11:00,
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 określony w pkt 11 siwz termin otwarcia ofert na 29.07.2014 r. godzina
11:15

Kierownik Działu Technicznego
Andrzej Kras
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