
Poznań, 3 listopada 2020 r.  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

 

 

l.dz. ……./PIM/10/20/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 2 

Pakiet nr 2  

Pytanie nr 1 z 26.10.2020 r.  

W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót proszę o zamieszczenie na stronie 

internetowej przedmiaru w formacie ath., co znacznie ułatwi i przyspieszy sporządzenie 

rzetelnej wyceny robót. 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zamawiający celowo wprowadził tabelę excel zamiast przedmiaru w formacie ath. Należy 

wypełnić i przedstawić kosztorys ofertowy w formacie excel zgodnie z instrukcją. 

Pytanie nr 2  

W związku w zaprojektowanymi rozbiórkami proszę o uzupełnienie dokumentacji 

przetargowej o projekt  w tym zakresie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Charakterystyka istniejącego obiektu do rozbiórki: 

Wykonawcy w postępowaniu  
 
www.pim.poznan.pl  
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- klasyfikacja budynku z uwagi na wysokość niski [N];  
- liczba kondygnacji 1 – nadziemna;  
- wysokość 4,3 m; 
- powierzchnia zabudowy budynek istniejący 393 m2; 
- długość budynek istniejący 32,91 m; 
- szerokość budynek istniejący 22,25 m; 
- kubatura brutto budynek istniejący 1689,9 m3; 

W załączniku rysunki. 

Budynek inwentarski "Perkoz" powstały w latach 70-tych 20 wieku zaliczany jest do II 
kategorii obiektów budowlanych został zaadoptowany na motylarnię. Obecnie nie jest 
użytkowany. Wykonany w technologii mieszanej częściowo lekkiej stalowej (z profili 
gorącowalcowanych) z wypełnieniem zestawami szklanymi a częściowo murowany                         
z obudową z arkuszy blachy powlekanej mocowanej mechanicznie. Obiekt wyposażony                  
w instalację ogrzewczą elektryczną, wodną i kanalizacji sanitarnej (ścieki bytowe 
odprowadzane do zbiornika bezodpływowego), wentylację grawitacyjną i elektryczną. Wody 
opadowe rozsączanie są obecnie w terenie (dominuje powierzchnia biologicznie czynna 
umożliwiająca naturalną retencję wód opadowych).  

W kosztorysie należy przewidzieć całkowitą rozbiórkę istniejącego budynku.  

 

Pytanie nr 3  

Prosimy o przesłanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego obiektu, ponieważ                 

z uwagi na panujący stan epidemiologiczny nie jest możliwe, ani wskazane 

przeprowadzanie wizji lokalnej na obiekcie. 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający udostępnia zdjęcia obiektu. Ponadto Zamawiający informuje, że termin wizji 

lokalnej będzie wyznaczany indywidualnie i możliwy będzie w dniach 03-05.11.2020,                      

po zgłoszeniu się zainteresowanych i indywidualnym umówieniu. W wizji lokalnej będą 

mogły wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy z zachowaniem wszystkich 

reżimów sanitarnych i obostrzeń. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się            

z Kierownikiem Projektu pod nr tel. 503 804 669. Jednocześnie Zamawiający wydłuża 

termin składania ofert do dnia 12.11.2020 r. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o wyjaśnienie czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy zgodny                                     

z załączonym przedmiarem robót? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Należy wypełnić i przedstawić kosztorys ofertowy w formacie excel zgodnie z załączonym 

przedmiarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Rysunek PR1-02 - elewacja; 

2. Rysunek PZT.PR-01-  plan sytuacyjny; 

3. Rysunek PR1.01- rzut parteru; 

4. Dokumentacja fotograficzna.  

 

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  


