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l.dz. 4540/PIM/11/20/MK/2020-250             

Dotyczy: Wykonanie w oparciu o dokumentację projektową i pozwolenie na budowę 

robót budowlanych polegających na rozbiórce i budowie budynku wraz                                                 

z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji pod nazwą:                                          

„Przedszkole dla zwierząt w Nowym ZOO”, nr postepowania  

PIM/10/20/ZP57/2020-250 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) w postępowaniu: 

Zestaw nr 6 

Pakiet nr 13 z 02.11.2020 r.  

Pytanie nr 1  

W załączonym kosztorysie nie ujęto pozycji, które znajdują się w dokumentacji projektowej: 

a) Brak linii wentylacji WT7, 

b) Brak podgrzewaczy ciepłej wody przepływowych oraz ze zbiornikiem, 

c) Brak elementów armatury do wyposażenia technologicznego (wanna weterynaryjna, 

zlewy itp.). 

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje.  

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający informuje, że uzupełniono w kosztorysie brakujące pozycje. Ponadto   

informuje, że elementy armatury do wyposażenia technologicznego                                                       

nie są specyfikowane indywidualnie - stanowią kpl., np. z wanną czy zlewem. 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
 

www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Pytanie nr 2 

Prosimy o wskazanie parametrów wyposażenia ambulatorium m.in. wanna, zlew, stół, 

szafa. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Należy przyjąć standardowo dostępne wyposażenie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z zadanymi pytaniami termin 

składania ofert zostaje zmieniony z 12 listopada br. na 13 listopada br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Kosztorys ofertowy,  

Otrzymują:  

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

2. a/a 
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