
 

Poznań, dnia 05.06.2020 roku 

 

Ogród Zoologiczny w Poznaniu 

 

 

SZ/271/8/2020 

Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Modernizacja ogrodzenia dookoła wybiegu dla Słoni 

na terenie Nowego ZOO 

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, do 03 czerwca 2020 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.: 

Jaki rodzaj drewna ma zostać zastosowany przy tworzeniu poręczy i belek przy ogrodzeniu wybiegu dla słoni 

Odpowiedź nr 1: 

Drewno wytrzymałości nie niższej niż klasy C24, co do gatunku to wg wytycznych inwestora.  

 

Pytanie nr 2: 

W jaki sposób należy montować panele do drewnianych el. 

Odpowiedź nr 2: 

Połączenia systemowe lub skoble ciesielskie umieszczone w rozstawie adekwatnym do przeniesienia wskazanych 

w opracowaniu obciążeń poziomych działających na ogrodzenie. 

 

Pytanie nr 3: 

Jaki kolor mają mieć panele 

Odpowiedź nr 3: 

Kolor brązowy. 

 

Pytanie  nr 4: 

Czy panele mają być montowane do czoła słupków czy w osi słupa. 

Odpowiedź nr 4: 

Panele są montowane do belek poprzecznych ogrodzenia. Strona zamocowania paneli do belek poprzecznych 

pokazana jest na przekroju poprzecznym. 



 

Pytanie nr 5:  

Czy zamawiający może doprecyzować sposób montażu nowych słupów do istniejących. 

Odpowiedź nr 5:  

Nowe słupy stalowe zastępują stare słupy drewniane, nie ma połączeń pomiędzy słupami. Jest natomiast 

połączenie z zamocowanymi w stopach betonowych elementami stalowymi (rurami okrągłymi) w które obecnie 

włożone są skorodowane słupy drewniane ogrodzenia, a z których te słupy muszą zostać wyciągnięte i na ich 

miejsce winny zostać osadzone słupy stalowe. Po osadzeniu słupów stalowych ogrodzenia należy je przyspawać 

na całym obwodzie do rur stalowych zabetonowanych w stopach fundamentowych. 

 

Pytanie  nr 6: 

Jak należy zabezpieczyć nowe słupy przed korozją 

Odpowiedź nr 6: 

Poprzez malowanie do klasy korozyjności C4 na okres od 5 do 15 lat  (opis techniczny). 

 

Pytanie nr 7: 

Czy zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zamiast dwukrotnego 

malowani, wykonanie wszystkich tych elementów jako ocynkowanych ogniowo? 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający nie wyklucza, natomiast na każdym etapie prac budowlanych należy zadbać o przestrzeganie 

przepisów BHP - szczególnie podczas spawania konstrukcji. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać 

zgodnie z opisem. 

 

Pytanie nr 8: 

W opisie projektu jest mowa o częściowej wymianie stóp betonowych, natomiast w części rysunkowej jak i 

przedmiarze wymianie podlega 100% istniejącego ogrodzenia. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź nr 8: 

W projekcie na podstawie pobieżnych oględzin stwierdzono, że wymianie wymaga około 30% z wszystkich 

istniejących stóp fundamentowych. Ta wartość oczywiście podlega weryfikacji podczas prowadzenia prac 

budowlanych. 

 

Pytanie nr 9: 

W opisie projektu jest mowa o wymianie bramy. Część rysunkowa jak i przedmiar tego nie ujmują. Prosimy o 

wyjaśnienie rozbieżności i jeżeli wymiana bramy jest przedmiotem zamówienia prosimy o uzupełnienie projektu o 

część rysunkową tego dotyczącą. 

Odpowiedź nr 9: 

Bramę należy wykonać wg danych zawartych w opisie technicznym. Możliwość wykonania bramy przy 

wykorzystaniu systemowych elementów stalowych lub drewnianych przyjmując elementy stalowe konstrukcji bramy 

takie jak elementy konstrukcyjne ogrodzenia.  

Brama ma szerokość ok. 3,0m i winna być dwuskrzydłowa. Dane zawarte w przedmiarze stanowią element 

pomocniczy do wyceny zlecenia.  



Rysunek techniczny stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w SIWZ w następującym 

zakresie: 

 

1) Punkt 13.10.  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: Modernizacja części ogrodzeń Nowego ZOO w Poznaniu, NIE OTWIERAĆ przed 

dniem 15.06.2020 roku, godz. 09:15”. 

 

 

2) Punkt 14  SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

14.1. Oferty należy składać do dnia 15.06.2020 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej 

Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.  (adres: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań) lub za 

pośrednictwem platformy „E-publiczny doradca”. 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 15.06.2020 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej 

Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. 

 

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 

 


