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Poznań,19 stycznia 2022

l.dz. 00228/PIM/01/22/DK/2021-312
Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „REMONT UL. B. KRZYWOUSTEGO NA ODCINKU OD

WIADUKTU NAD TORAMI KOLEJOWYMI DO WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO

„KRZESINY” W POZNANIU – ETAP I (NITKA WYLOTOWA)”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP),

Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniu dot. treści Specyfikacji Warunków

Zamówienia (SWZ) otrzymanym/ udzielonym w ww. postępowaniu:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie że zgodnie z informacją ze strony

internetowej Zamawiającego „(UWAGA: PRO w wersji excel jako wiążący podlega wycenie i

złożeniu w ramach oferty)” wiążącą wersją Przedmiaru Robót jest plik w formacie excel..

Wyjaśnienie:

Przedmiar robót oferta w formacie excel został udostępniony celem przygotowania przez

Wykonawców ofert w sposób ujednolicony / porównywalny i zarazem kompletny co do

zawartości i w tym sensie jest traktowany jako wiążący w prowadzonym postępowaniu.

Nie zmienia to faktu, iż Wykonawcy składają oferty na całość prac wskazanych

w udostępnionym przez Zamawiającego opisie przedmiotu zamówienia (w tym

dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz

przedmiarach robót), ze szczególnym uwzględnieniem podstaw dokonywania wyceny

wskazanych w udostępnianych materiałach, biorąc jednocześnie pod uwagę

uwarunkowania realizacyjne wynikające z projektowanych postanowień umownych,

w oparciu o które będzie realizowane przedmiotowe zamówienie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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