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l.dz. 1658/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 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

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

istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:  

 

Pakiet nr 6 z 15.04.2021 r.  

Pytanie nr 1  

Zgodnie z przedmiarem robót należy zamontować "Ścianki systemowe WC i natryski - 3 

kpl", natomiast w dokumentacji projektowej nie ma żadnych informacji odnośnie ścianek 

systemowych. Prosimy o wskazanie dokładnych wymiarów, wysokości drzwi, wymaganych 

parametrów ścianek. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający wskazuje parametry ścianek: ścianka szklana-szkło hartowane szyba matowa 

wymiar: 90x 252x 2 cm (projekt wnętrz – strona 20).  

Pytanie nr 2 

Z uwagi na intensywny wzrost cen materiałów budowlanych  w I kwartale 2021 średnio                  

o 40-60% w stosunku do IV kwartału 2020  roku (m.in. materiały izolacyjne - wzrost ok. 60-

100%, materiały instalacyjne - wzrost o ok. 40%, stal - wzrost o ok. 50%, wyroby stalowe 

ok. 45% ) oraz kolejnymi podwyżkami w II kwartale, zwracamy się z uprzejmą prośbą                   

o uwzględnienie w zapisach umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia. 

Powyższy  wniosek podyktowany jest istniejącą  sytuacją rynkową ,a także ogłoszoną                  

w wielu krajach  pandemią. Producenci i dostawcy informują o  kolejnych 

podwyżkach  materiałów, których Wykonawcy na etapie składania ofert nie mają możliwości 

przewidzieć z uwagi na 5 dniowe termony ważności ofert materiałowych. Wartość 

Wykonawcy w postępowaniu  
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materiałów stanowi największy składnik kosztu realizacji inwestycji i kształtuje się na 

poziomie  ok 60 -70 % wartości zamówienia, zatem w sytuacji kiedy ceny materiałów 

budowlanych wzrosną o przykładowo 15 %, wtedy wartość kosztów całego kontraktu 

przekroczy wynagrodzenie zaoferowane przez Wykonawcę. 

Stosowanie klauzul waloryzacyjnych w obecnych warunkach rynkowych jest niezbędne do 

prawidłowej realizacji inwestycji. Problematyczne podwyżki na rynku powodują coraz 

wyższą ocenę przez wykonawców ryzyka związanego ze zmianami kosztów, a zapewnienie 

waloryzacji ww. ryzyko zminimalizuje. To spowoduje, że wykonawcy będą chętniej składać 

oferty, jak również do cen ofertowych nie będą musieli doliczać wysokich rezerw na takie 

ryzyko. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zapisu w umowie tj.: 

"Wysokość wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przekraczającej 

15% w stosunku do cen materiałów i kosztów z dania składania oferty". 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet nr 7 z 14.04.2021 r.  

 

Pytanie nr 1  

Proszę o wskazanie daty terminu związani z ofertą ponieważ  zgodnie z SWZ pkt. 14.1. 

podano 15 maj 2021 r., a  z uwagi na zmianę terminu składania ofert nie zmieniono zapisów 

tego punktu. Zgodnie z nowa Ustawą PZP to Zamawiający  określa w dokumentach 

zamówienia termin związania oferta przez wskazanie daty  art.220 ust.2 ustawy PZP.  

 

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający informuje, że termin ten został zmieniony w odpowiedziach nr 1  z 7 kwietnia 

2021r., które są udostępnione na stronie  Zamawiającego.  
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Pakiet nr 8 z 16.04.2021 r.  

Pytanie nr 1  

W przedmiarze robót w pozycjach 44,45 oraz 46 jest zapis, że stolarka aluminiowa zgodnie 

z rysunkiem A10 – prosimy o dołączenie takiego zestawienie. Jedyne zestawieni stolarki to 

rys. A11 jednak ilość ta różni się od tej przedstawionej w przedmiarze.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że na rysunku A.11 znajduje się zestawienie stolarki okiennej i ono 

jest obowiązujące. 

                                                                                    Z poważaniem  

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

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

2. a/a 
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