Szczecin, dnia 25.11.2011 r.
Instytut Włókien naturalnych i Roślin Zielarskich
Ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku laboratoryjno-konferencyjnego
usytuowanego w Plewiskach k/Poznania przy ul. Kolejowej 2 (budynek B) na potrzeby Centrum
Badawczo-Rozwojowego Roślinnego Produktu Leczniczego
Znak postępowania: TA/Zp-13/11

WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W toku prowadzonego postępowania wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ. Treść zapytań
(w dosłownym brzmieniu otrzymanym od pytającego) wraz z odpowiedziami Zamawiającego przedstawia
się następująco:
Zapytanie nr 1
Prosimy o ustosunkowanie się do rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową:
Branża sanitarna:
1) W przedmiarze ujęto 5szt. umywalek standardowych – w dokumentacji jest 6szt.
2) W przedmiarze ujęto 5szt. baterii umywalkowych – w dokumentacji jest 6szt.
3) W przedmiarze ujęto 4szt. zlewozmywaków – w dokumentacji są 3szt.
4) W przedmiarze NIE ujęto 2szt. pisuarów
Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 1
Zgodnie z postanowieniem działu III ust. 3 SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo. W razie
rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a treścią Dokumentacji projektowej, pierwszeństwo mają
zapisy podane w załącznikach 1 – 3 SIWZ. Tym samym, w odniesieniu do rozbieżności podanych
w ww. zapytaniu jako wymaganą w przetargu ilość umywalek standardowych, baterii umywalkowych,
zlewozmywaków i pisuarów należy przyjąć ilości podane dla tych materiałów w projekcie wykonawczym.

Zapytanie nr 2
W załączonej dokumentacji na stronie Zamawiającego brakuje projektu kotłowni gazowej
Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie nr 2
Zamawiający uzupełnia niniejszym treść Dokumentacji projektowej o wskazany w zapytaniu projekt
kotłowni gazowej. Projekt ten stanowi załącznik niniejszego pisma. Tym samym, na podstawie niniejszego
pisma, ilekroć w SIWZ (w tym Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 SIWZ) mowa będzie
o Projektach wykonawczych należy przez to rozumieć dokumenty, o których mowa
w dziale III ust. 2 pkt 2) SIWZ objęte załącznikiem nr 2 SIWZ oraz dodatkowo Projekt wykonawcy kotłowni
gazowej stanowiący załącznik niniejszego pisma.
Niezależnie od powyższych wyjaśnień, Zamawiający informuje, iż do obowiązków kierownika budowy
(a zatem obowiązków leżących po stronie Wykonawcy) należeć będzie również umieszczenie na budowie
w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (wskazany obowiązek na kierownika budowy nakłada decyzja
o pozwoleniu na budowę). Oczywiście, do obowiązków kierownika budowy (a tym samym obowiązków
leżących po stronie Wykonawcy) należą również inne przewidziane dla niego obowiązki we Wzorze
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umowy, jak też obowiązki kierownika budowy nałożone na niego ustawą Prawo budowlane. Powyższe
postanowienia zostaną umieszczone w umowie o zamówienie publiczne (np. w § 14a Wzoru umowy).
Powyższe wyjaśnienia i uzupełnienia SIWZ dokonane zostały na podstawie ar. 38 ustawy PZP.
Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym (25.11.2011 r.) wpłynęły do niego kolejne zapytania,
na które odpowiedzi udzieli w dniu 28.11.2011 r. odrębnym pismem. Z tego też względu, pomimo,
iż ww. informacje (uzupełnienia SIWZ) wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty,
przesunięcia (ustalenia nowego) terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający dokona
wraz z odpowiedziami na pytania z dnia dzisiejszego (jak wskazano odpowiedz na te pytania nastąpi
28.11.2011 r.)
Załącznik:
Projekt wykonawczy Kotłownia gazowa
- na oryginale właściwy podpis osoby reprezentującej Zamawiającego -

2

