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L. dz. DZP- 312 /22

Poznań, dnia 01.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy - platforma zakupowa

Dotyczy: TPm-38/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. remont tarasu budynku
Centrum Stomatologii oraz tarasu budynku Biblioteki Głównej z podziałem na 2 części

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
udziela odpowiedzi:
Dotyczy: TARAS BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Pytanie 1:
Jakie są wymiary siedzisk ławek?
Odpowiedź:
Wymiary siedzisk ławek: 1,70 m x 0,45 m.
Pytanie 2:
Jaki jest rozstaw podparcia siedzisk ławek?
Odpowiedź:
Rozstaw podparć ławek: 2,0 m.
Pytanie 3:
Jakie są wymiary zatoczek z ławkami?
Odpowiedź:
Wymiary zatoczek z ławkami: 1,40 m x 3,60 m.
Dotyczy: TARAS CENTRUM STOMATOLOGII
Pytanie 4:
(…)”- rozbiórka pokrycia z papy na betonie na zakład z wywinięciami murowymi – 68,90 m2” – jedna czy dwie
warstwy papy?
Odpowiedź:
1 warstwa papy.
Pytanie 5:
(…)”- rozebranie izolacji z płyt styropianowych – 52,70 m2 – jakiej grubości płyta styropianowa?
Odpowiedź:
Rozbiórka płyt styropianowych: Zamawiający nie posiada informacji o grubości płyt styropianowych (płyty przykryte
papą - ochrona przed opadami).
W celu prawidłowej wyceny oferty należy przyjąć grubość płyt styropianowych wg norm cieplnych oraz jednolitych
wycen: 15 cm.
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Pytanie 6:
(…)” - wykonanie podparć z cegieł pełnych klasy 150 o gr. ½ cegły – 24,40 m2 – jakiej wysokości i długości odcinki
? Jaka funkcja tych podparć?
Odpowiedź:
Podparcia z cegieł: dł. od 2,50 m do 5,0 m o wys. ok. 30 cm. Podparcia ceglane mają być dodatkową podporą pod
deski tarasowe.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując
je jako ważne i wiążące.
Z poważaniem,
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