
Poznań, 13 kwietnia 2021 r.  

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł 

 

 

l.dz. 1564/PIM/04/20/MK/2019-230             

Dotyczy: Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 w Poznaniu przy ul. Solna 2,               

nr postepowania  PIM/03/21/ZP14/2019-230. 

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:  

 

Pakiet nr 2 z 7.04.2021 r.  

Pytanie nr 1  

Wg "zał. nr 1 - Zakres realizacji" - w zakresie instalacji elektrycznych jest wykonanie 

instalacji wewnętrznych w budynku oraz linii zasilającej kablowej. W przedmiarze brakuje 

kabla zasilającego, ujęto za to 15 szt. studni kablowych, które nie wchodzą w zakres 

zadania. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający informuje, że należy doliczyć kabel zasilający i nie uwzględniać studni 

kablowych.  

Pytanie nr 2 

Jakie prace należy ująć w pozycji 1.3.2.2.1 - "Telewizja dozorowa CCTV - zestaw 

okablowania systemu". Zgodnie z "zał. nr 1 - Zakres realizacji" -  należy rozprowadzić 

wewnątrz budynku instalację okablowania do telewizji dozorowej CCTV wg projektu, 

natomiast nie należy montować osprzętu. W budynku nie ma kamer - wszystkie są na 

słupach w terenie zewnętrznym, który nie wchodzi w zakres zamówienia. Jakie więc 

okablowanie ma być ujęte w tej pozycji? 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
 

www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że należy wykonać instalację dla centrali monitoringu wewnątrz 

budynku oraz wyprowadzenie instalacji na zewnątrz  (2m od budynku) w taki sposób, aby 

przy montażu kamer zewnętrznych i centrali w 2 etapie, nie było konieczności ingerowania 

we wnętrze budynku oraz jego elewację. 

Pakiet nr 3 z 9.04.2021 r.  

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku postawionego                

w pkt.20. ppkt.20.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże,                     

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej: 

 dwie roboty budowlane, polegające na budowie obiektu kubaturowego o powierzchni 

zabudowy nie mniejszej niż 150 m2 i wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto 

(każda z wykazanych), 

 

 dwie roboty polegające na budowie ciągu pieszego lub innego miejsca 

zagospodarowania terenu tj.np. chodnik, plac, parking  z kostki 

betonowej/brukowej, 

 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na proponowaną zmianę i zmienia warunek 

określony w pkt. 20 ppkt. 20.1.3 nadając mu brzmienie:  

zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie),wykonał należycie co najmniej: 

 

 dwie roboty budowlane, polegające na budowie obiektu kubaturowego                                     

o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 150 m2 i wartości nie mniejszej niż                           

1 000 000,00 zł netto (każda z wykazanych), 
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 dwie roboty polegające na budowie ciągu pieszego z kostki betonowej/brukowej lub 

innego miejsca zagospodarowania terenu tj. chodnik, plac, parking  z kostki 

betonowej/brukowej, 

   

                                                            

 

                                                                                    Z poważaniem  

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 

2. a/a 
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