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Poznań, dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska,  

KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992 

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  i  ZMIANA SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: 

„Aranżacja powierzchni IV i  V piętra budynku biurowego zlokalizowanego w 

Poznaniu przy ul.  28 Czerwca 1956 r.  nr 404 (Segment B) dla potrzeb Wydziału 

Gospodarki  Komunalnej  Urzędu Miasta Poznania”  

Numer niniejszego postępowania,  jak i  został  nadany przez Zama wiającego:  

ZP/WCWI/2021/06 

Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień treści SWZ w związku ze złożonymi zapytaniami przez 

wykonawców: 

Pytanie 1: 
„w opisie do koncepcji wykonania robót zarówno na 4 i 5 piętrze jest mowa o przystosowaniu nowej 
aranżacji pomieszczeń pod względem elektrycznym (rozmieszczenie wyłączników i gniazd, oświetlenia) 
i słaboprądowym (floorboxy). Brak załączonej jakiejkolwiek dokumentacji w tym temacie. Proszę o 
informacje, czy postępowanie obejmuje również te roboty, czy zgodnie z zestawieniami tylko prace 
budowlane.” 
 
Odpowiedź 1: 
Część 1 i Część 2 zamówienia obejmuje wyłącznie roboty budowlane wyspecyfikowane w OPZ oraz 
załączniku nr 2 do OPZ dla każdej z części. Zamówienie nie obejmuje swoim zakresem robót 
elektrycznych. 
 
Pytanie 2: 
„Proszę również o informacje, czy Zamawiający przewiduje zwołanie wizji na obiekcie przed złożeniem 
ofert.” 

Odpowiedź 2: 
Informacja o wizji lokalnej znajduje się w pkt XXIX Części I SWZ – IDW, zgodnie z którym Zamawiający 

wyznaczy termin wizji lokalnej na wniosek wykonawcy. 

Ponadto Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

1. W Część III SWZ - OPZ dla Części 3 zamówienia: 
 
Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 2.2. V piętro w pliku pn. „OPZ_Czesc_3_pdf” w zakresie ilości 
nowej wykładziny jaką zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować wykonawca. Zmiana została 
naniesiona w dokumencie Część III - Opis przedmiotu zamówienia publikowanym (nazwa pliku: 
OPZ_Czesc_3_zm_03.08.2021) wraz z niniejszym pismem.  
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2. W Załączniku nr 1C do IDW - FORMULARZ CENOWY dla Części 3 – Dostawa i montaż wykładziny: 
W konsekwencji zmian opisanych w pkt 1 powyżej, Zamawiający wprowadził odpowiednią zmianę 

ilości m2 w pkt II PODŁOGI V PIĘTRO w Załączniku nr 1C do IDW - FORMULARZ CENOWY dla Części 3 
– Dostawa i montaż wykładziny. Zmiana została naniesiona w dokumencie Załącznik nr 1C 
publikowanym wraz z niniejszym pismem. 
 
3. W Części II SWZ - Wzór umowy dla Części 1 i 2 zamówienia: 

Zamawiający skorygował omyłkę w §11 ust. 1 i ust. 3 Wzoru umowy zastępując słowo 
„opóźnienie” słowem „zwłokę”, w rezultacie nadając ww. postanowieniom brzmienie:  
„1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: 1) za zwłokę w przejęciu Terenu 
budowy w wysokości 0,2 % określonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za 
każdy dzień zwłoki,”. 
„3. Odstąpienie od Umowy nie wyklucza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary lub kar 
umownych w szczególności przewidzianych na okoliczność odstąpienia od Umowy lub za 
zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy.” 
 
 
4. Punkty 2 i 3 w Części I SWZ – IDW w rozdziale XVI Termin składania ofert. Otwarcie ofert 

otrzymują brzmienie:  

2. Ofertę należy złożyć:  

do dnia 13 sierpnia 2021 godz. 10.00 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

W dniu 13 sierpnia 2021 godz. 11.00 

5. Punkt 1 w Części I SWZ – IDW rozdziale XVIII Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 11 września 2021 r., przy czym pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

 

 

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści 

składanej oferty. 

Wykonawcy składający ofertę na Część III zamówienia zobowiązani są wypełnić i złożyć zmieniony 

formularz cenowy – Załącznik nr 1C! 
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