Poznań, dnia 9 lipiec 2018 roku
Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-13/2018

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.), dalej ustawy Pzp, do dnia 4 lipca 2018 r. włącznie
wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania pn. „Budowa placu magazynowego z
zadaszonymi boksami i infrastrukturą"
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza jako poszycie dachu wiaty blachy trapezowej zamiast plandeki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza jako poszycie wiaty zastosowanie blachy trapezowej. W związku z tym,
Zamawiający dokona zmian w PFU, to jest w załączniku nr 4 do SIWZ, przez dopisanie na str. 10 tegoż
dokumentu, po słowach „[…] poszyciem dachu z plandeki 680 g/m2 […]” wyrażenia „lub z blachy trapezowej”.
Pytanie 2:
Proszę o wskazanie miejsca wpięcia odwodnienia placu do sieci kanalizacji deszczowej.
Odpowiedź:
Odwodnienie należy wpiąć do studni D21; kd fi 300 kamionka.
Pytanie 3:
Proszę o wskazanie miejsca wpięcia wody technologicznej odprowadzanej z wiaty do sieci zakładowej.
Odpowiedź:
Wodę technologiczną (odciek) ze zbiornika odcieków należy wpiąć rurociągiem tłocznym
(zaprojektować rurociąg tłoczny wraz z infrastrukturą tj. pompa, automatyka itd.), doprowadzonym do
instalacji odcieku wiaty składowania kompostu.

Pytanie 4:
Proszę wskazać miejsce wpięcia w wodociąg zakładowy – woda niezbędna do dezodoryzacji.

Odpowiedź:
Wodociąg należy wpiąć do przebiegającego w obrębie placu magazynowego rurociągu PE 160.
Mając na względzie treść udzielonych odpowiedzi Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.),
dalej ustawy Pzp, 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: "Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą",
NIE OTWIERAĆ przed dniem 13.07.2018 roku, godz. 10:10”.
2) Punkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:
14.1. Oferty należy składać do dnia 13.07.2018 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Aleje
Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, Polska). 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 13.07.2018 roku, o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje również zmiany w SIWZ w
załączniku nr 4 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami. W pliku PFU-opis
przedmiotu zamówienia-18-06-18.pdf, na stronie 10, pierwsza biała kropka otrzymuje brzmienie:
„zadaszenie wiaty magazynowej powyżej wysokości 3,60 m w lekkiej konstrukcji stalowej z poszyciem ścian z
blachy trapezowej T18 i poszyciem dachu z plandeki 680 g/m2 lub z blachy trapezowej; wysokość całkowita wiaty
zapewniająca wymiar w świetle (tj. do dolnych elementów konstrukcyjnych) zapewniająca swobodny przejazd
ładowarki kołowej z podniesioną łyżką do wysokości 6,00 m;”.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp informuje,
iż dokona stosownych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.
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