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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na  wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” oraz modernizacja                               

i przebudowa niektórych elementów budynku Collegium Altum (ZP/008/19) wpłynęły pytania, na które 

Zamawiający niniejszym odpowiada. 

 
 
Pytanie nr 1  
„1.W związku z poniższym zapisem w dokumencie SiWZ strona nr 3, Oferent prosi o informację, czy autor 
projektu nieodpłatnie w ramach nadzoru autorskiego względem Zamawiającego zaakceptuje zamienną 
dokumentację? Jeśli nie jest to nieodpłatna usługa, to prosimy o podanie kwoty jaką musi przewidzieć na ten cel 
Oferent w ramach przygotowywanej oferty. 

 
„W związku z powyższym obowiązkiem Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia będzie zapewnienie 
opracowania w niezbędnym zakresie zamiennej dokumentacji budowlano-wykonawczej (w zakresie projektu 
budowlanego oraz wykonawczego) przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do projektowania zgodnie z 
przepisami oraz wymaganiami Prawa Budowlanego. Ww. dokumentacja musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również pozyskanie niezbędnych, dodatkowych zgód i 
zezwoleń w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia MKZ, a także zamiennej decyzji pozwolenia na budowę jeżeli 
będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca zapewni również opracowanie niezbędnej 
dokumentacji wymaganej w celu uzyskania ww. zgód i zezwoleń.” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zna kwoty, za jaką projektant wykona/zaakceptuje dokumentację zamienną. Będzie to 
wynikiem przeprowadzonych negocjacji pomiędzy Wykonawcą a projektantem. 
 
Pytanie nr 2 
„2.Prosimy o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zgodnie z prośbą Wykonawcy załącza do dokumentacji przetargowej dokumentację, którą posiada 
w wersji dwg (rozszerzenie nazwy pliku) z zastrzeżeniem, że wiążąca jest załączona pierwotnie dokumentacja w 
wersji pdf (rozszerzenie nazwy pliku). Dokumentację w wersji dwg należy traktować jako materiał pomocniczy. 
 
Pytanie nr 3 
„Prosimy o przekazanie decyzji MKZ nr 131/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku oraz 141/2019 z dnia 25 lutego 2019 
roku.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zgodnie z prośbą Wykonawcy załącza do dokumentacji przetargowej skan decyzji MKZ nr 
131/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku oraz skan pozwolenia MKZ nr 141/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku. 
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Pytanie nr 4  
„Na podstawie art. 38.1 pzp zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy w przypadku 
składania oferty przez konsorcjum Zamawiający dopuści odpowiednią modyfikację załączników,(formularza 
oferty i zał nr 8) poprzez dodanie nazw kolejnych wykonawców?” 
 
Odpowiedź 
Tak. 

 

 

 

 

Z upoważnienia Rektora 
Prorektor 

 
dr hab. Elżbieta Gołata , prof. nadzw. UEP 

 


