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l.dz. 1585/PIM/04/20/MK/2019-230             

Dotyczy: Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu przy ul. Solna 2,               

nr postepowania  PIM/03/21/ZP14/2019-230. 

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:  

 

Pakiet nr 4 z 8.04.2021 r.  

Pytanie nr 1  

W załączonej dokumentacji przetargowej jest plik „DRZEWA DO USUNIĘCIA.pdf” oraz 

„NASADZENIA ZASTĘPCZE.pdf” – prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego do usunięcia są jedynie dwa drzewa kolidujące z planowaną 

inwestycją. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający informuje, że należy usunąć 2 drzewa. 

Pytanie nr 2 

Czy wykonanie ścianek systemowych łazienkowych wchodzi w zakres niniejszego 

postępowania przetargowego? Brak takiego zakresu robot w przedmiarze.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że wykonanie ścianek systemowy wchodzi w zakres niniejszego 

postępowania przetargowego, jest to ostania pozycja przedmiaru. 

Wykonawcy w postępowaniu  
 

www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Pytanie nr 3 

W przedmiarze prac brak robót związanych z wykończeniem sufitów, tj. wykonanie tynków, 

gładzi oraz malowanie – czy te prace wchodzą w zakres niniejszego postępowania 

przetargowego? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że prace te wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania 

przetargowego. 

Pytanie nr 4 

W przedmiarze prac brak robót związanych z wykończeniem ścian, tj. wykonanie gładzi oraz 

malowanie – czy te prace wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że prace te wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania                    

i zostały one wkalkulowane w przedmiarze. 

Pytanie nr 5  

W przedmiarze robót pozycja nr 7 ilość wykopu przyjęta jest zgodnie z obrysem budynków 

– czy przy tak głębokim wykopie wykop nie powinien być liczony wraz ze skarpowaniem? 

Wtedy ilość wykopu jest zdecydowanie większa. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że przedmiar jest materiałem poglądowym, dokładne wyliczania 

leżą po stronie wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w przetargu.  

Pytanie nr 6 

W przedmiarze robót pozycja nr 12 – fundamenty zostały policzone w sposób błędny – 

prosimy o wyjaśnienie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że przedmiar jest materiałem poglądowym, dokładne wyliczania 

leżą po stronie wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w przetargu.  

Pytanie nr 7 

W przedmiarze robót pozycja nr 13 – ściany oporowe – wg nas w przedmiarze wkradł                     

się błąd, ponieważ z obmiaru „[2,40*10,14]*1,80+0,20*1,18*[1,20+1,55]+1,32*0,90”                    

nie wychodzą m2 – w środkowej składowej omyłkowo zostało chyba wpisane 0,20 – prosimy 

o wyjaśnienie. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że przedmiar jest materiałem poglądowym, dokładne wyliczania 

leżą po stronie wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w przetargu.  

Pytanie nr 8 

W przedmiarze robót pozycja nr 20 – prosimy o wskazanie, gdzie należy przyjąć ocieplenie 

styrodurem – wg nas ilość w przedmiarze jest za mała. Przyjęto ocieplenie jedynie na 

(4,635*2+10,0) mb (na wysokość 0,62).  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ocieplenie styrodurem ścian 

fundamentowych. Przedmiar jest materiałem poglądowym, dokładne wyliczania leżą                   

po stronie wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w przetargu.    

Pytanie nr 9  

Czy zasypywanie wykopów (pozycja 32) należy przyjąć ziemią z urobku czy należy policzyć 

wymianę gruntu i zasypka nowym piaskiem?  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że należy policzyć wymianę gruntu i zasypka nowym piaskiem.  

Pytanie nr 10 

W przedmiarze robót pozycja nr 35 – o jakiej podkonstrukcji jest mowa w tej pozycji? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że pozycja nr 35 dotyczy  podkonstrukcji pod trybuną (rysunek 

KB.03). 

Pytanie nr 11 

W przedmiarze robót pozycja nr 49 – prosimy wyjaśnienie przyjętej ilości powierzchni dachu 

D1 (39,64 m2) - wg nas ilość w przedmiarze jest zdecydowanie zaniżona. Czym to zostało 

spowodowane? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że przedmiar jest materiałem poglądowym, dokładne wyliczania 

leżą po stronie wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej zawartej w przetargu.  
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Pytanie nr 12 

Prosimy o podanie wymogów dotyczących nasadzenia dębu. 

  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Dąb szypułkowy, średnica pnia 20-25 na wysokości 100 cm.   

 

                                                                                    Z poważaniem  

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 

2. a/a 
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