Poznań,3 listopada 2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu
l.dz. ……./PIM/10/20/MK/2020-250

www.pim.poznan.pl

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 3
Pakiet nr 3 z 27.10.2020 r.
Pytanie nr 1
Z pozyskanych od producenta informacji wynika, że nie ma kopułek akrylowych w klasie
NRO i o wsp U = 0,9. Czy możliwa jest zmiana na świetliki kwadratowe i prostokątne
z poliwęglanem komorowym np. 25 mm opal + płyta GRU w klasie NRO gdzie U = 1,24
płaskie jednospadowe lub gr 20 mm opal + NRO U = 1,39 w lekkim łuku?
Wyjaśnienia Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pakiet nr 4 z 27.10.2020 r.
Pytanie nr 1
Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o najmniej 14 dni. Powyższe
spowodowane jest chęcią złożenia konkurencyjnej i należycie oszacowanej oferty
(uwzględniającej otrzymane wyjaśnienia) oraz obecną sytuacją na rynku wywołaną wirusem
SARS-CoV-2, gdzie praca związania z przygotowaniem ofert zarówno przez generalnego
wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu. Wyznaczenie właściwych granic
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czasowych leży przed wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia
możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala
na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania.
Jednocześnie zwracam się z wnioskiem o proporcjonalne wydłużenie terminu na zadawanie
pytań w postępowaniu.
Wyjaśnienia Zamawiającego
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.11.2020 r.
Pakiet nr 5 z 27.10.2020 r.
Pytanie nr 1
Prosimy o udostępnienie kosztorysu w formacie ath.
Wyjaśnienia Zamawiającego
Zamawiający celowo wprowadził tabelę excel zamiast przedmiaru w formacie ath. Należy
wypełnić i przedstawić kosztorys ofertowy w formacie excel zgodnie z instrukcją.

Otrzymują:
1.

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

2.

a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl
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