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Poznań, dnia 10 listopada 2020 r.  

 

Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Remont pomieszczeń w budynku 

użyteczności publicznej – budynku dawnego kina „Olimpia”, położonego w Poznaniu,  

przy ul. Grunwaldzkiej 22, 60-785 Poznań”, nr postępowania 12/AM/2020. 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) – 

dalej jako „Pzp”, poniżej przekazuje pytania do treści SIWZ postępowania na roboty budowlane pn.: 

„Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej – budynku dawnego kina „Olimpia”, 

położonego w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 22, 60-785 Poznań”, nr postępowania 12/AM/2020.  

Pytanie nr 1 z dnia 2 listopada 2020 r.  

W pkt 6.1 a) dotyczącym wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego mowa jest o osobie odpowiedzialnej za świadczenie usług projektowych oraz osobie 

odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, natomiast w pkt 5.3.3 dotyczącym spełniania warunków zdolności technicznej lub 

zawodowej mowa jest tym, że wykonawca będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za 

kierowanie robotami budowlanymi tj. Kierownikiem Budowy oraz Kierownikiem robót elektrycznych. 

Proszę o sprecyzowanie co do osób potrzebnych do spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Pkt. 6.1 a) otrzymuje nowe brzmienie: „wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do projektowania lub 

kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; wykaz osób należy sporządzić w układzie zgodnym z załącznikiem nr 8 

do SIWZ” 

Niniejsza odpowiedź stanowi zmianę treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4 Pzp. 

Pytanie nr 2 z dnia 2 listopada 2020 r.  

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargu na : Remont pomieszczeń w budynku użyteczności 

publicznej budynku dawnego kina "Olimpia", położonego w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 22, 60-

785 Poznań, zwracamy się z zapytaniem o możliwość wykonania wizji lokalnej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Szczegóły wizji lokalnej prosimy uzgodnić drogą elektroniczną z Panem Krzysztofem Krotoschakiem (e-

mail: kkrotoschak@amuz.edu.pl). Zamawiający wymaga, aby przedstawiciel Wykonawcy w czasie wizji 

lokalnej posiadał środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) oraz przestrzegał zasad 

bezpieczeństwa i ograniczeń wynikających z zarządzeń, ogłaszanych przez właściwe organy RP. 
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Pytanie nr 3 z dnia 5 listopada 2020 r.  

W nawiązaniu do ogłoszenia przetargowego na wykonanie „Remont pomieszczeń w budynku 
użyteczności publicznej – budynku dawnego kina „Olimpia”, położonego w Poznaniu, przy ul. 
Grunwaldzkiej 22, 60-785 Poznań”, proszę o przesłanie schematu i widoku rozdzielni : 
1. Dostawa wyposażenia rozdzielnicy i uruchomienie  Rozdzielnica R.p.124a+R.p.102 - 4 szafy wiszące 
poz. 1 w kosztorysie 
2. Dostawa wyposażenia rozdzielnicy i uruchomienie - Rozdzielnica R.p.124a+R.p.102 - 4 szafy wiszące 
poz. 32 w kosztorysie 
3. Dostawa wyposażenia rozdzielnicy i uruchomienie - Rozdzielnica R.p.322 - 2 szafy wiszące poz. 64 w 
kosztorysie 

 

Opis z zakresu elektrycznego projektu 

"Montaż natynkowej rozdzielnicy elektrycznej wraz z montażem pełnego wyposażenia tej rozdzielnicy, 
tj. kompletu zabezpieczeń dla zasilanych obwodów: 
- z licznikiem energii elektrycznej dla obwodów pomieszczeń 211 i 212, 
- z uporządkowaniem i podłączeniem istniejących obwodów spoza ww. pomieszczeń - obwody 
bez olicznikowania. 
- doprowadzenie zasilania 3f 400V z Rozdzielnicy Głównej (w układzie TN-S - okablowanie 5-cio żyłowe). 
Pomiary elektryczne wykonanych instalacji." 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  

1.     Zapis "R.p.124a"  oznacza „Rozdzielnia prądowa w pomieszczeniu 124a” i dalej odpowiednio. 
2.     Wykonawca powinien przewidzieć możliwość połączenia w rozdzielni wszystkich nowych 

obwodów, licznika oraz istniejących obwodów spoza zakresu, czyli wykonać inwentaryzację. 
Zgodnie z zapisami STWiORB w zakresie zamówienia jest: montaż nowych rozdzielnic 
elektrycznych (z wykonaniem ich zasilenia) wraz z montażem pełnego wyposażenia tych 
rozdzielnic, tj. kompletu zabezpieczeń dla obwodów z pomieszczeń ww. wraz z przeglądem  
i wykonaniem zasilania dla istniejących obwodów… (schematy rozdzielnic podlegają 
uzgodnieniu z Zamawiającym).  
Po stronie Wykonawcy jest wykonanie, przedstawienie oraz z uzgodnienie z Zamawiającemu 
schematów rozdzielnic piętrowych. 
Należy przewidzieć rozdzielnice prefabrykowane wiszące 2 przedziałowe, obudowy firmy np. 
Proton, Legrand, Schrack lub równoważne, o stopniu ochrony minimum IP 30, o II klasie 
ochronności, elementy łączeniowe, podejścia i wej/wyj kablowe od góry, drzwi pełne 
zamykane z kluczem. W rozdzielnicach należy zabudować rozłączniki główne, bloki rozdzielcze, 
liczniki energii elektrycznej oraz wyposażyć w aparaturę rozdzielczą 
dla obwodów siłowych i oświetleniowych, obwody siłowe zasilania gniazd wtykowych należy 
dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi. W rozdzielnicach zależy 
zapewnić minimum 20% rezerwy wolnego miejsca na ewentualną późniejszą rozbudowę. 
Rozdzielnice wykonać w oparciu o aparaturę marki Schrack, Legrand, Hager lub równoważną. 

3.    W pozycji przedmiaru i kosztorysu II piętra branży elektrycznej (pozycja nr 32) wystąpiła 
omyłka. Zamiast "R.p.124a+R.p.102" powinno być "R.p.226+R.p.210". 

Niniejsza odpowiedź stanowi zmianę treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4 Pzp. 
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Pytanie nr 4 z dnia 6 listopada 2020 r.  

Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej Ath. 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Przedmiary w wersji edytowalnej Ath zostały zamieszczone na stronie internetowej  www.amuz.edu.pl  
(BIP) 
 
Pytanie nr 5 z dnia 6 listopada 2020 r.  

Uprzejmie proszę o informację czy Załącznik nr 8 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia), musimy załączyć do oferty przetargowej w pierwszym etapie, czy na 
wezwanie zamawiającego.  

Odpowiedź Zamawiającego:  

Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie ze SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 z dnia 9 listopada 2020 r.  

Zwracamy się z prośbą o: 
- zmianę § 3 ust. 5 umowy  - zmiana terminu płatności faktur z 30 dni na 14 dni, 
- wykreślenie § 3 ust. 8 umowy  - Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć okoliczności, które mogłyby 
utrudnić lub zakłócić wykonanie robót, 
- informację kto ponosi koszty energii elektrycznej, wody, kanalizacji (§ 4 ust. 1 umowy), 
- § 4 ust. 2 umowy  - jakie dokładnie informacje zostaną przekazane Wykonawcy?, 
- zmianę § 6 ust. 5 umowy  na następujący zapis: "W przypadku konieczności czasowego zamknięcia 
dróg i chodników w związku z realizowanymi robotami, procedury formalne z tym związane oraz koszty 
obciążają Zamawiającego", 
- § 6 ust. 8 umowy  - prosimy o sprecyzowanie o jakie inne dokumenty chodzi, 
-  zmianę § 8 ust. 1 tiret pierwszy umowy na następujący zapis: "za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
-  zmianę § 8 ust. 1 tiret drugi umowy na następujący zapis: "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych 
przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wadliwego 
elementu, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, przy czym za element 
należy rozumieć właściwe pozycje kosztorysu umownego (ofertowego)", 
-  zmianę § 8 ust. 1 tiret czwarty  na następujący zapis: za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
-  zmianę § 8 ust. 1 tiret piąty na następujący zapis: za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 
-  zmianę § 8 ust. 1 tiret szósty na następujący zapis: za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto 
-  zmianę § 8 ust. 1 tiret siódmy na następujący zapis: za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty w wysokości 0, 2% wynagrodzenia umownego brutto, 
- zmianę § 9 ust. 4  umowy na następujący zapis: "Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi inspektor 
nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć czynności odbioru do 7 
dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości”. 
 

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

Tiret pierwsze:  Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ termin płatności faktur wynosi do 30 dni,  
Tiret drugie: Zgoda, Zamawiający wykreśla § 3 ust. 8 umowy, 
Tiret trzecie: Koszty ponosi Zamawiający, 
Tiret czwarte:  Informacje, które ujawnią się do czasu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, a także trakcie realizacji robót, jeżeli Wykonawca nie ma dostępu do tych informacji, 
Tiret piąte: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 5 umowy, 
Tiret szóste: Dokumenty potwierdzające właściwości użytkowe wbudowanych wyrobów budowlanych 
(materiałów i urządzeń), 
Tiret siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste, dwunaste, trzynaste: Zamawiający nie wyraża 
zgody na proponowane zmiany  
Niniejsza odpowiedź stanowi zmianę treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 4 Pzp. 

Otrzymują:  
Wykonawcy, którzy zadali pytania do treści SIWZ (odpowiedź  przekazana drogą elektroniczną w dniu 
10.11.2020 r.).  

Zamieszczono:  
W dniu 10.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.amuz.edu.pl (BIP)  

     

     Kanclerz AM  
Marcin Elbanowski 


