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Poznań, dnia 21.07.2020 r. 

 

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa kontenera agregatu prądotwórczego  

oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu  

na potrzeby budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu” 

 

Znak sprawy: DA-IV-3-1.272.2.2020 

 

Wyjaśnienia zapisów SIWZ 

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania.  

W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3), ust. 1a oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego: 

 

Pytanie 1 

Po przeprowadzeniu analizy kosztorysu prosimy o wyjaśnienie niezgodności bardzo ważnej 

pozycji kosztorysowej dotyczącej wbijania ścianek szczelnych- kafarowania stalowych 

konstrukcji do fundamentowania agregatu- w projekcie występuje 7 słupów o długości 11 

metrów, w kosztorysie 4,2m, łącznie 77m, pod warunkiem braku utrudnień w zakresie 

mobilizacji odpowiedniego sprzętu oraz technicznych możliwości wykonania tej pracy.  

Również kosztorysowane ilości kabli odbiorów mocy są niezgodne z ilościami 

projektowanymi na podstawie obliczeń.  

 

Odpowiedź: 

W kosztorysie przyjęta jest pozycja wbijania słupów o długości do 11 m o szerokości 0,6 m  

w ilości 7 szt. stąd 7 x 0,6 = 4,2 m szerokości wszystkich ścianek szczelinowych  

o głębokości 11 m. W wycenie pozycji należy przyjąć odpowiednią cenę za metr ścianki 

szczelinowej ujmującą mobilizację odpowiedniego sprzętu oraz ewentualne utrudnienia  

w ruchu na przylegającej ulicy. Zamawiający przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 10 i 12  

zał. nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać prawo  

do dysponowania terenami dla infrastruktury zewnętrznej, dla których Zamawiający  

nie posiada takiego prawa, a w szczególności uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

uzgodnić projekt zmiany ruchu drogowego, a także uzyskać wszelkie inne pozwolenia, 

wymagane dla prowadzenia robót na tych terenach. Przed przystąpieniem  

do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny koszt  

i odpowiedzialność i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas budowy załączając do niego wszelkie wymagane uzgodnienia.  

 

W kosztorysie jak i w projekcie przyjęto układanie kabli w ilości 36 odcinków kabli  

o długości 27,7 m co daje ~1000 m ( wewnątrz ) oraz 36 x 13,8 m (na zewnątrz)  

co daje ~500 m. 
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Jednocześnie Zamawiający przypomina, że cena ofertowa jest ceną ryczałtową.  

Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną  

na podstawie indywidualnej kalkulacji, a przedstawioną w formie ceny brutto oferty.  

Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wymagania i zapisy SIWZ oraz jej załączników,  

w szczególności dokumentów wymienionych w pkt. 3.3. SIWZ oraz doświadczenia 

zawodowego.  

 

 

Pytanie 2 

Przedmiotowy fundament i  agregat ma być posadowiony w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku głównego (ok. 4-5 m). zaprojektowana technologia posadowienia agregatu na 

konstrukcji – ustroju składającym się z 7 wbijanych grodzic na głębokość 11m zdaniem 

naszych konstruktorów może zagrozić uszkodzeniem istniejących w pobliży budowli z 

trudnymi do przewidzenia skutkami. Powyższa technologia może zablokować pas ruchu ulicy 

przylegającej na min. 5 dni. Ze względu na gabarytu kafarów. Powyższe utrudnienia jak i 

koszty mobilizacji ciężkiego sprzętu Nie są ujęte w kosztorysie.  

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści, na odpowiedzialność  wykonawcy, 

zastosowanie innej technologii (popartej projektem zamiennym) posadowienia zgodną ze 

sztuką budowlaną, zapewniającą wymaganą funkcjonalność oraz bezpieczeństwo?  

 

Odpowiedź: 

W projekcie przedstawiono dokładny sposób montażu grodzic oraz ewentualne utrudnienia  

i sposób postępowania w przypadku ich napotkania. W projekcie zawarto poniższą 

informację: „W przypadku stwierdzenia nadmiernych drgań sąsiednich obiektów  

lub w przypadku stwierdzenia przemieszczeń reperu (reperów) na budynku o wartość większą 

od 2 mm, prace związane z wbijaniem grodzic należy natychmiast przerwać i zawiadomić 

Autora Projektu”.  

 

Zgodnie z § 9 ust. 5 zał. nr 8 (Wzór umowy) w przypadku zaproponowania  

przez Zamawiającego lub Wykonawcę m.in. zamiennych rozwiązań w zakresie technologii 

wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w dokumentacji,  

zmiany te wymagają konsultacji i pisemnej akceptacji przez Projektanta, Inspektora Nadzoru 

oraz pisemnego potwierdzenia akceptacji ich zastosowania przez Strony.  

 

 

Pytanie 3 

Czy w związku z nie wykazaniem wszystkich składników ofertowych i korekt w zakresie 

użytych materiałów i nakładów robocizny w kosztorysach oraz ewentualnych dodatkowych 

robót czy podana cena ofertowa będzie ceną ryczałtową?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że cena ofertowa jest ceną ryczałtową.  
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Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie  

w następujący sposób: 

 

Było: 

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 22.07.2020 r. do godz. 10:00. 

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godz. 11:00. 

 

Jest: 

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:00. 

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 11:00. 

 

 

             Zatwierdził: 

      SEKRETARZ  
           WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

           /-/  
             Tomasz Grudziak 

 


