Poznań, dnia 09.05.2019 roku
Ogród Zoologiczny w Poznaniu
ST/271/12/2019
Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w
Poznaniu

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej Ustawa, dnia 6 maja 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły
zapytania dotyczące w/w postępowania.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Dzień dobry,
Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa Starej Lwiarni na terenie
Starego Zoo w Poznaniu", numer referencyjny: ST/271/12/2019, zwracamy się z następującym zapytaniem:
Załączony przedmiar zawiera tak liczne braki, że zachodzą wątpliwości co do zakresu przedmiotu zamówienia w
odniesieniu do załączonej dokumentacji projektowej. Czy przedmiot zamówienia dotyczy wykonania całego
zakresu dokumentacji projektowej? Wymieniamy kilka podstawowych elementów tylko z branży architektonicznej
- proszę o odpowiedź czy należy poniższe uwzględnić w kalkulacji:
brak wykonania malunku tygrysa
brak oczyszczania stropu, uzupełniania oraz malowania brak ocieplania ścian od wewnątrz brak renowacji ścian
tynkami WTA brak renowacji sgraffito brak sufitów systemowych brak pozycji dotyczących kalkulacji łazienek brak
opaski wokół budynku brak dostawy prefabrykowanego fryzu dekoracyjnego brak renowacji krat stalowych brak
przełożenia technologicznego tynkowania oraz izolacji zawartej w opisie architektonicznym na pozycje
kosztorysowe brak wymiany stolarki okiennej i drzwiowej brak dostawy świetlika aluminiowego brak prac
wykończeniowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych (brak malowania, płytek ściennych, brak kalkulacji
elewacji) brak przeszklenia sali edukacyjnej brak renowacji elementów drewnianych nad kratami
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie zmieni Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Dzień dobry,
Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa Starej Lwiarni na
terenie Starego Zoo w Poznaniu", numer referencyjny: ST/271/12/2019, zwracamy się z następującym
zapytaniem:
Czy następujące pozycje należy uwzględnić w kalkulacji oferty:
-brak instalacji SSP
-brak instalacji systemu zasysania
-brak instalacji chłodzenia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie zmieni Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty na wykonanie zadania: "Przebudowa Starej Lwiarni na
terenie Starego Zoo w Poznaniu", numer ST/271/12/2019, w związku z wymogiem załączenia do oferty
kosztorysów, zwracamy się z prośbą o załączenie plików w formacie ATH.
Odpowiedź:

Zamawiający przychylając się do prośby Wykonawcy zamieszcza pliki ATH, zmieniając załącznik numer
6 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż Wykonawca załącza do oferty formularz cenowy
będący załącznikiem do SIWZ. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Zamawiający dokona stosownej
zmiany SIWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym
zakresie:
1) Punkt 13.9. SIWZ otrzymuje brzmienie:
b) formularz cenowy– według wzoru będącego załącznikiem do SIWZ.
2) Punkt 14.10. SIWZ otrzymuje brzmienie:
13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
„Oferta w postępowaniu: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu, NIE OTWIERAĆ
przed dniem 14.05.2019 roku, godz. 9:15”.
3) Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.1. Oferty należy składać do dnia 14.05.2019 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy
Prawniczej Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań). Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania,
zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2019 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej
Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ przez zmianę
załącznika nr 6 do SIWZ przez zamieszcza dodatkowych plików.
Nowe pliki będące częścią załącznika nr 6 do SIWZ został opublikowany wraz z powyższą informacją.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy informuje, iż dokona stosownych zmian
w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Bartosz Kozłowski
Specjalista ds. zamówień publicznych

