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Poznań, dnia 28 października 2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako Zamawiający, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej: „Pzp”, poniżej przekazuje pytania, 

które wpłynęły do postępowaniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku 

dydaktycznego B – etap I: budowa centralnej sterowni systemów ppoż.”, 

nr postępowania 10/AM/2020, wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz wyjaśnieniami. 

 

Zestaw pytań nr I z dnia 18.10.2020 r.: 

Pytanie nr 1:  

Zamawiający w pkt. 3.1.a   SIWZ  zapisał, że zakres zamówienia opisuje „Dokumentacja 

projektowa, przetargowa – Załącznik nr 5 do SIWZ” 

Faktycznie w tym pliku zamawiający zamieścił tylko i wyłącznie rys nr A. 05.1 

z dokumentacji projektowej. 

Wnioskuję o opublikowanie  pełnej dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Opis przedmiotu zamówienia określają: 

  a) Dokumentacja projektowa, przetargowa – Załącznik nr 5 do SIWZ, 

  b) Przedmiar robót – Załącznik nr 6 do SIWZ, 

  c) STWIORB – Załącznik nr 7 do SIWZ. 

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia. 

Zdaniem Zamawiającego, w/w załączniki wyczerpująco opisują przedmiot zamówienia. 

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami zawartymi w ust 3.8. SIWZ, 

Zamawiający dopuścił dokonanie wizji lokalnej.  

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w pkt. 4. SIWZ zapisał termin dostawy urządzeń „Etap I” do 28.12.2020r. 

Zapis taki stawia oferenta w obowiązku podjęcia zobowiązania zrealizowania zadania 

do dnia 28 Grudnia 2020 r. bez względu na termin podpisania umowy. Zwracam uwagę, 

że wykonawca nie ma wpływu na czas, w jakim zostanie rozstrzygnięte postępowanie. 
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W obecnym czasie pandemii, zaburzonych łańcuchach dostaw zapis taki preferuje 

dostawce, który ma wymagany sprzed obecnie na magazynie. 

Wnioskuję o zmianę zapisu na 6 tygodni od podpisania umowy. Taki zapis powoduje, 

że realne jest zamówienie i dostawa wymaganego sprzętu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający zobligowany jest 

do zakończenia finansowej realizacji tej części zadania (zakres II – dostawa urządzeń) 

do dnia 31.12.2020 r. 

 

Pytanie nr 3: 

Zamawiający w pkt. 5.3.3.a  SIWZ Wymaga wykazania się „roboty ogólnobudowlane 

i roboty instalacji elektrycznych, o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto. „ 

W związku z tym, że zadaniem jest wykonanie serwerowni, determinuje to konieczności 

wykonania prac telekomunikacyjnych oraz wymaga wykazania się wiedzą na temat 

budowy Serwerowni. Wnioskuję o rozszerzenie wymogu o doświadczenie 

w kompleksowym wykonaniu Serwerowni. 

Wnioskuję o zmianę cytowanego zapisu na „kompleksowe wykonanie Serwerowni w tym 

roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, 

o wartości minimum 500.000,00 PLN brutto.”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, która skutkowałaby 

ograniczeniem konkurencyjności w toczącym się postępowaniu. Warunek udziału 

w postępowaniu zdefiniowany w ust. 5.3.3. a SIWZ, jest proporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia i umożliwia ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, przy czym został on ustalony na minimalnym wymaganym poziomie 

zdolności Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 4: 

Zamawiający wymaga dołączenia do ofert Kosztorysu sporządzonego w układzie 

zgodnym z zał. nr 8. W zał. nr 8 udostępniono format kosztorysu wykonanego 

w programie Norma w postacie PDF. 

Wnioskuję o udostępnienie tego załącznika w formie edytowalnej w programach 

kosztorysowych np. ATH. Z PDF niema możliwości odczytania szczegółowych nakładów, 

uniemożliwia to wykonanie prawidłowego kosztorysu, szczególnie że użyto formatu 

„Analogia”. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający udostępnia przedmiar w formacie ATH. Udostępniony plik stanowi wyłącznie 

element pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 5: 

Zakres zamówienia obejmuje wykonie instalacji elektrycznej, przeniesienie rozdzielni, 

wykonanie rozdzielni, zasilania i oświetlenia. 

Wnioskuję o opublikowanie projektu elektrycznego 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W zakresie zamówienia jest przeniesienie istniejącej rozdzielni bez wprowadzania zmian. 

Natomiast zakresem zamówienia nie jest objęte wykonanie nowej rozdzielni, a jedynie 

dostarczenie nowej obudowy rozdzielni - 36 polowej, optymalnie o proporcjach 

dopasowanych do obudów przenoszonej rozdzielni. 

Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia. Zakres 

robót branży elektrycznej objęty zamówieniem (oświetlenie i zasilanie), opisane zostały 

w załącznikach do SIWZ (STWiORB i dokumentacja projektowa). Zdaniem 

Zamawiającego, w/w załączniki wyczerpująco opisują przedmiot zamówienia. Ponadto 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami zawartymi w ust 3.8. SIWZ, 

Zamawiający dopuścił dokonanie wizji lokalnej.  

 

Pytanie nr 6: 

Zgodnie z zapisów art. 8 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wnioskujemy 

o podanie kwoty (netto) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami art. 86 ust 3 ustawy PZP, Zamawiający podaje  kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert, tj. w dniu  

04.11.2020 r. o godzinie 10.10. Informację o całkowitej wartości zamówienia bez 

podatku VAT, Zamawiający podał w sekcji II.6) ogłoszenia o zamówieniu. 
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Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania do treści SIWZ (drogą elektroniczną 

w dniu 27.10.2020 r.). 

 

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ 

w rozumieniu art. 38 ust. 4 Pzp.   

 

Zamieszczono: W dniu 28.10.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego 

www.amuz.edu.pl (BIP)  

 

 

 

 

Kanclerz AM 

 

Marcin Elbanowski 

http://www.amuz.edu.pl/

