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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie oraz
montaż 150 sztuk tablic informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy
celowych w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.”

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww.
postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:
Na jakiej wysokości będą montowane tablice?
Odpowiedź:
Wysokość montażu tablic będzie wynikać z uzgodnień projektowych i obowiązującego rozporządzenia
dotyczącego montażu tablic. Wysokość montażu nie przekroczy 4 m od poziomu drogi.

Pytanie nr 2:
Ile jednorazowo będzie zlecane wykonania i montażu?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, nie mniej niż 5, nie więcej niż 40 tablic.

Pytanie nr 3:
W jakich odstępach czasowych będzie zlecane wykonanie i montaż?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Nie częściej niż co 14 dni roboczych.

Pytanie nr 4:
W ilu przypadkach będzie wymagane pozwolenie na zajęcie pasa chodnika lub drogi na czas montażu?
Odpowiedź:
Budynki są zlokalizowane przy drogach publicznych. Zajecie pasa drogowego uzależnione jest od projektu
tablicy i przyjętego sposobu montażu tablicy przez wykonawcę.



Pytanie nr 5:
Kto ponosi koszty udzielenia pozwolenia pasa chodnika lub drogi na czas montażu? Jeżeli wykonawca, jak
należy to uwzględnić w ofercie?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  koszty zajęcia pasa drogowego  w kosztach wykonania robót.
To jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem
i montażem tablicy.  Czas prowadzenia robót budowlanych w zakresie montażu tablic zależy od wykonawcy.

Pytanie nr 6:
Jaki rodzaj podłoża / elewacji/ jest w budynkach na których ma być zamontowana tablica?
Odpowiedź:
To jest zadanie zaprojektuj i wykonaj. Tablice muszą uzyskać (w strefach ochrony konserwatorskiej
i budynkach wpisanych do rejestrów zabytków) akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.
W przeważające większości elewacje są wykonane w technologii tynku mineralnego.  Ściany warstwowe
ocieplane styropianem lub wełną mineralną. Mury nośne wykonano z materiałów ceramicznych lub
betonu.

Niniejsze odpowiedzi Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji
Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Rozdział XV ust 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 1.
„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.03.2023 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W Rozdziale XVI SWZ ust. 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie: 2.
„1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego
na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie do dnia
27.02.2023r. do godz. 1000.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023r. o godz. 1030 poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na
Platformie. W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.”

Dyrektor ds. Technicznych
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