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l.dz. 2952/PIM/07/21/MK/2019-230             

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

II przetarg, nr postepowania  PIM/06/21/ZP32/2019-230. 

 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 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 2.07.2021 r.  

Pytanie nr 1  

W nawiązaniu do linku, który stanowi odniesienie do poprzedniego zamówienia , w ramach 

nowego postępowania Zamawiający usunął z  nowego przedmiaru robót roboty polegające 

na wykonaniu tynków , malowania  ścian sufitów oraz sufitów podwieszonych. W związku                

z zaistniałą sytuacją proszę o informację  dlaczego zamawiający usunął z nowych 

przedmiarów roboty wykończeniowe, które stanową  przedmiot zamówienia?  

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający nie zmieniał żadnych pozycji przedmiaru robót. Dodatkowo Zamawiający 

informuje, iż przedmiotowy przetarg należy rozpatrywać uwzględniając pytania i odpowiedzi 

z przetargu pierwszego.  

Pytanie nr 2  

W nawiązaniu do linku, który stanowi odniesienie do poprzedniego zamówienia, w ramach 

nowego postępowania Zamawiający usunął z  nowego przedmiaru robót roboty polegające 

na wykonaniu tynków , malowania  ścian sufitów oraz sufitów podwieszonych. Czy w/w 

roboty  nie stanowią zakresu robót  na przedmiotowego postępowania?  

 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
 
www.pim.poznan.pl  

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

Zamawiający nie zmieniał żadnych pozycji przedmiaru robót. Dodatkowo Zamawiający 

informuje, iż przedmiotowy przetarg należy rozpatrywać uwzględniając pytania i odpowiedzi 

z przetargu pierwszego.  

Pytanie nr 3  

Proszę o wyjaśnienie dot. różnicy pomiędzy załącznikiem excel nr 2 i nr 4. 

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający informuje, że nie ma różnicy w zamieszczonych plikach. 

Pytanie nr 4 

Jaki załącznik excel należy załączyć do oferty?  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że należy załączyć plik o nazwie „Kopia Zał nr 2 TER”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

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

2. a/a 
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