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WSZYSCY WYKONAWCY 
2023-17356 

 

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:  

Proszę o wskazanie wymiarów tablicy i specyfikacji z jakiego materiału mają być wykonane i jaki 

montaż.  

Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż 150 sztuk tablic 

informacyjnych dla budynków i lokali dofinansowanych z państwowych funduszy celowych. 

Zamawiający oczekuje każdorazowo przygotowania projektu tablicy, który będzie spełniał wszystkie 

wymagania wynikające z prawa budowlanego oraz wymagania określone                                                                       

w przepisach  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.  Każdorazowo 

przygotowany projekt będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego. 

Zamawiający  dotychczas w podobnych udzielanych zamówieniach akceptował wykonanie tablic                     

z dibondu z nadrukiem jednostronnym UV, wym. 120,00 cm x 80,00 cm na dystansach wraz                                

z montażem na budynku za pomocą odpowiednio dobranych kołków montażowych/rozporowych. 

Niniejsza odpowiedź Zamawiającego staje się integralną częścią SWZ.  
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