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Wyjaśnienia treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2

„Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.

Zapytanie nr 1
Budynek Centrum powiadamiania  ratunkowego  jest  budowany w bliskim sąsiedztwie  czynnych  torów 
kolejowych  oraz  w  pobliżu  terenu  kolei.  Zgodnie  z  informacją  zawartą  w  załączonych  do  przetargu 
dokumentach. Inwestor jest zobowiązany do poinformowania Polskich Lini Kolejowych o rozpoczęciu prac  
w terminie 11O dni. Czy Inwestor powiadomił już PLK. o terminie rozpoczęcia prac'.' Czy mato wykonać 
Wykonawca wybrany w przetargu"? W tym samym piśmie jest również mowa o możliwości wykonywania 
prac ziemnych tylko pod nadzorem Pracowników Sekcji Eksploatacji Poznań Główny. W kosztorysie i w 
zakresie prac nie ma informacji o kosztach związanych z nadzorem ze strony PLK. wejściem na teren 
kolejowy czy ze kosztami związanymi z ewentualnymi tymczasowymi zmianami w ruchu pociągów. Czy w 
przypadku wystąpienia takich kosztów pokrywa je Zamawiający czy należy uwzględnić je w ofercie1?
Bliskie usytuowanie budynku względem torów kolejowych może spowodować osuwanie się  wykopu w 
trakcie  prac  ziemnych  związanych  z  fundamentami,  co  może  spowodować  konieczność  wykonania 
zabezpieczenia w formie ściany szczelnej, czy zamawiający przewidział taką sytuację"? Czy Wykonawca 
ma  w  swojej  ofercie  założyć  konieczność  wykonania  takiego  zabezpieczenia  (wraz  ze  wszystkimi 
uzgodnieniami  z  koleją)  w  kosztorysie  nie  ma  takiej  pozycji
Odpowiedź nr 1
Zgodnie z punktem 8. uzgodnienia IZIW2 – 505 – 113 / 13 z dnia 11 czerwca 2013 roku Wykonawca  
robót zobowiązany jest powiadomić PLK o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Inwestor zwrócił się 
do PLK z prośbą o zmianę terminu zgłoszenia ze 110 na 14 dni. 
Wszelkie  koszty  związane  z  opracowaniem  regulaminu  tymczasowego  prowadzenia  ruchu  pociągów, 
wydania pozwoleń przez PKP ponosi wykonawca robót, który powinien ująć je w ofercie. Oferta powinna  
uwzględniać  koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  dodatkowych  opinii,  uzgodnień  i  warunków 
technicznych (w przypadku ich wygaśnięcia).
Fundamenty budynku garażowego są zaprojektowane prawidłowo, poziom posadowienia jest o 
80 cm niższy niż poziom główki szyny najbliższego toru kolejowego. Tor najbliższy budynkowi 
nie  jest  przelotowy.  Podczas  wykonywania  robót  ziemnych  związanych  z  fundamentami 
wykonawca powinien zabezpieczyć wykop zgodnie zasadami sztuki budowlanej.  

Zapytanie nr 2
Cz Zamawiający wyraża zgodę na:

1) moc silnika 1,8 kW?
2) udźwig platformy 400 kg?

3) szyb samonośny stalowy?

4) posadzkę gumową i ewentualnie w jakim kolorze?

5) Oświetlenie sufitu 4 punkty LED?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podnośnika pionowego, hydraulicznego o parametrach:
1) mocy min. 1,1 kW

2) udźwig 300-400 kg

3) szyb samonośny, profile aluminiowe, panele przeszklone,

4) posadzka z kamienia naturalnego w kolorze zharmonizowanym z płytkami posadzki łącznika

5) oświetlenie sufitu 4 punkty LED 
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(podpis Kierownika Zamawiającego)


