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Poznań, 10-02-2023 

 

   

WSZYSCY WYKONAWCY 
 2023-18810 

 

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. 2 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:  

Czy zapytanie dotyczy zaprojektowania, wykonania i zamontowania tablic? 

Czy innych dodatkowych czynności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga wykonania wszystkich niezbędnych czynności do realizacji zamówienia. 

Szczegółowy zakres opisano w specyfikacji warunków zamówienia, programie funkcjonalno-

użytkowym, projekcie umowy. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania                       

i oddania przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, 

dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami obowiązującymi                      

w dacie wykonywania Zlecenia, w tym przepisami  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 

2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 

zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. 

 

Pytanie nr 2: 

Jakie dystanse mają być zastosowane, średnica odległość od ściany, stal, stal nierdzewna, 

aluminium? 
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Odpowiedź: 

Zmawiający wymaga przygotowania projektu, który będzie akceptowany na etapie realizacji 

zamówienia.  

To jest zadanie zaprojektuj i wykonaj.  Tablice muszą spełnić wymagania rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez 

podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych 

funduszy celowych oraz muszą uzyskać (w strefach ochrony konserwatorskiej i budynkach 

wpisanych do rejestrów zabytków) akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

Stosowane materiały muszą być odporne na warunki atmosferyczne, przenosić obciążenia związane 

z zamontowaniem i eksploatacją tablic. Zastosowane rozwiązania montażowe nie 

mogą powodować korozji i zabrudzeń eksploatacyjnych elewacji.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy montaż odbywa się w Poznaniu czy w całym województwie ? 

Odpowiedź: 

Montaż odbywa się w Poznaniu. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy montaż tablic będzie na wysokości powyżej 5 m ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Szczegółowe wytyczne montażu zostały określone                        

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych 

podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 

państwa lub państwowych funduszy celowych. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy poza drukiem UV jest dopuszczalny wydruk na folii wysokiej jakości i wyklejanie na tablicy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozważy dopuszczenie proponowanego rozwiązania na etapie akceptacji projektu. 

Tablice muszą spełnić wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie 

określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych oraz 

muszą uzyskać (w strefach ochrony konserwatorskiej i budynkach wpisanych do rejestrów 

zabytków) akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponadto wykonawca udzieli gwarancji 

na wykonane tablice uwzględniając również trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy konieczne jest udowodnienie, że robiliśmy podobne zlecenie tylko dla Urzędu? Może to być 

również dla firm prywatnych? Bo często dla takich robimy np. zdjęcia z realizacji czy faktura ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza referencje niezależnie od wystawiającego. Referencje mogą być wystawić 

również przez inne podmioty, jeżeli potwierdzają, że Wykonawca "zaprojektował i zamontował co 

najmniej trzy tablice zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie 
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określenia działań informacyjnych podejmowanych przed podmioty realizujące zadania 

finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Celem 

referencji składanych przez wykonawców jest potwierdzenie należytego wykonania usługi, dostawy 

lub roboty budowlanej. Zdjęcie z realizacji i faktura nie są referencjami. 

 

Niniejsza odpowiedź Zamawiającego staje się integralną częścią SWZ.  
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