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WYKONAWCY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwanej: ustawą) na: Modernizację rozdzielni 

głównej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Urzędu Miasta Poznania  

przy ul. Gronowej 22 ab w Poznaniu. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy, Zamawiający przekazuje treść pytań, które 

wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający zmienia treść SWZ. 

PYTANIE 1 

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z pkt III. 6. SWZ, termin wizji lokalnej został 

wyznaczony na dzień 20 stycznia 2023 r. godz. 12:00, jednakże Zamawiający przesuwa ten 

termin na dzień 26 stycznia 2023 r. W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść pkt 

III. 6. SWZ, który otrzymuje brzmienie:  

,,Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin wizji ustala się 

na dzień 26.01.2023 r. godz. 12:00. Miejsce spotkania: przed wejściem głównym do budynku 

UMP, ul. Gronowa 22ab, Poznań”. 

PYTANIE 2 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dodaje do dokumentacji postępowania Załącznik nr 9 do SWZ o nazwie pliku: 

„Załącznik nr 9 do SWZ - Przedmiar”, tym samym, zmianie ulega treść pkt III. 1. 2) SWZ, 

który otrzymuje brzmienie: 

„2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z: 

a) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 rok Prawo budowlane, normami techniczno – budowlanymi, 

Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie, mającymi bezpośrednie 

zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną, 

b) Schematami, stanowiącymi załączniki nr 1 - 6 do umowy, 

c) Ofertą, 

http://www.poznan.pl/
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d) Umową, 

e) Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 10 do umowy, 

f) Przedmiarem, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ, 

g) najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych robót”. 

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy, Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 

286 ust. 3 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 8 lutego 2023 r. 

Tym samym na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmianie ulegają następujące zapisy SWZ: 

1. pkt IV 2. 1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Oferty należy składać do dnia 08.02.2023 r. do godz. 09:00.” 

2. pkt IV 3. 1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2023 r. o godz. 09:10.” 

3. pkt IV 4. 1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.03.2023 roku.” 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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