Poznań, 20 sierpnia 2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

L.dz. PIM/08/21/AP/2021-304

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektuj i
wybuduj - Ekrany akustyczne w rejonie ulicy Krzywoustego” postępowanie
nr PIM/08/21/ZP43/2021-304.

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej
dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach do treści SWZ:
Pyt. nr 2 dnia 20 sierpnia 2021 r.:
1. Czy są dostępne badani geotechniczne dla terenu planowanego przebiegu ekranów
akustycznych?
2. Czy jest dostępna dokumentacja powykonawcza dla instalacji oświetleniowej, sanitarnej,
cieplnej, energetycznej i innych przebiegających w trasie planowanych ekranów?
3. Punkt 3.2 PFU: „Wykonawca zobowiązany jest do lokalizacji ekranu akustycznego na
nieruchomościach gruntowych znajdujących się w dysponowaniu Miasta Poznań. W
przypadku kiedy z przyczyn technicznych oraz funkcjonalnych nie będzie to możliwe
Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania w imieniu i na rzecz Miasta Poznań
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w
odniesieniu do działek, na których będzie przebiegała ich lokalizacja.” Brak możliwości
uzyskania oświadczeń uniemożliwi realizację – Inwestor nie wie czy taka konieczność
zajdzie?
4. Punkt 2.6 PFU: „2.6. Wymagania dotyczące architektury - W ramach zadania należy
zaprojektować i wybudować ekran akustyczny długości ok. 610 m i wysokości minimum
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

4,0 m i żądanej izolacyjności akustycznej. Całość należy zlokalizować wyłącznie w
granicach działek co do których Zamawiający posiada tytuł własności. Odstępstwo od
powyższej zasady stanowi ryzyko Wykonawcy i musi być uzasadnione przepisami
techniczno -budowlanymi i zasadnością ekonomiczną”. Inwestor nie wie czy planowany
przebieg ekranu przebiega w granicach działek w dyspozycji Zamawiającego?
5. Czy Zamawiający oczekuje wykonania operatu akustycznego po realizacji projektu? Jeśli
nie, to jaka będzie podstawa oceny skuteczności ekranu akustycznego?

Wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie przygotowania.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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