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L.dz. 3100/PIM/07/21/AP/2020-281       

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa 

fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. 

Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. 

Towarową”  (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na 

odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres 2.1) w ramach projektu 

„Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z 

uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, 

Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa” - postępowanie numer 

PIM/03/21/ZP6/2020-281.  

 

 

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 i wyjaśnieniach treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 

 

 

Pyt. nr 17 z dnia 6 lipca 2021 r.: 

1. W związku z udzielonymi w dniu 05.07.2021 odpowiedziami na pytania, prosimy o 
doprecyzowanie wyjaśnienia: 

a) Dotyczy Pyt. Nr 2 z dnia 2 czerwca 2021 _pyt.2 - Wykonawca dla zakresu 4 /Roboty 
drogowe/ jako wiążące ma przyjąć kosztorysy wg wersji PDF 

b) Dotyczy Pyt. Nr 5 z dnia 4 czerwca 2012 _ pyt. 10-12 – Wykonawca dla zakresu 2.1 
/Przeb.Wod-kan Aquanet, Przeb. Wod-kan Miasto Poznań, Projekt sieci gazowej/ - 
jako wiążące ma przyjąć kosztorysy wg wersji edytowalnej EXCEL 

Wykonawcy w postępowaniu  

poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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W związku z powyższym prosimy o podanie informacji odnośnie pozostałych 
kosztorysów branżowych, jakie wersje są wiążące, ponieważ w przypadku wystąpienia 
różnić między wersją excel a PDF, Wykonawca nie będzie wiedział, która z nich jest 
nadrzędna. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dla pozostałych kosztorysów branżowych należy 
przyjąć wersję pdf. 

 

2. W zamieszczonych pliku „załączniki do odpowiedzi Św. Marcin 2.1 i 4 cz. 2” w folderze 
4.07 Oświetlenie – znajdują się kosztorys pn: 4.07_KOSZTORYS 
OFERTOWY_PW.pdf, 4.07_KOSZTORYS OFERTOWY.pdf, oraz wersja excel, który z 
nich jest obowiązujący? 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że obowiązujący jest kosztorys ofertowy w wersji pdf. 

 

3. Prosimy o wyjaśnienie odpowiedzi na pyt. nr 6 z dnia 4 czerwca 2021,_pyt.39,  
z odpowiedzi Zamawiającego wynika, że zakup i montaż TIP – 2 szt należy ująć w 
pozycji 2.1 poz. 1.56 

Przebudowa sieci i urządzeń WZKiB wraz z budową kanału technologicznego.  
W związku z tym jakie prace należy ująć w kosztorysie zakres 2.1 Mała architektura poz. 
11.1 i 11.2? 

Odp. Zamawiający informuje, że pozycja 11 kosztorysu „2.1 Mała architektura” odnosi 
się tylko do wspornika stalowego. 

 

4. W związku z odpowiedzią Zamawiającego pyt. nr 6 z dnia 4 czerwca 2021,_pyt.44, w 
kosztorysie na zakres 4 Monitoring : 

- poz. 3.30 – należy ująć koszty wyznaczenia, przykręcenia, dostawy i montażu 
urządzenia - TIP - 2 szt 

- poz. 3.31 – należy ująć koszty wyznaczenia, przykręcenia, dostawy i montażu – 
biletomaty (MPK) -2 szt (zgodnie z pyt. 80 pyt. nr 4 dnia 2 czerwca 2021r, w zakresie 
zadania nie ma dostawy biletomatów). 

- poz. 3.32 – należy ująć koszty wyznaczenia, przykręcenia, dostawy i montażu – wiata 
przystankowa - 2 szt? 

W związku z powyższym jakie prace należy ująć w kosztorysie zakres 4 Mała 
architektura poz. 1.1.1-1.1.5, 1.2.1-1.2.5, 1.3.1-1.3.5, które odnoszą się do ustawienia  
i dostawy wiaty przystankowej? 

Odp. Zamawiający informuje, że w kosztorysie branży architektonicznej zakresu  
4 pozycje 1.1-1.3 odnoszą się do wykonania indywidualnie zaprojektowanych wiat 
przystankowych. 
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5. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pyt. nr 4 dnia 2 czerwca 2021r_77, podana 
odpowiedź nie odnosi się do zadanego pytania, naszym zdaniem odpowiedz na to 
pytanie zawiera się w pytaniu nr 78. 

Analogicznie na pyt. 79, odpowiedz znajduje się w pytaniu nr 80. 

Analogicznie na pyt. 80, odpowiedz znajduje się w pytaniu nr 81. 

Analogicznie na pyt. 81 i 82, odpowiedz znajduje się w pytaniu nr 82. 
 

Odp. W celu wyjaśnienia powyższych wątpliwości Zamawiający zamieszcza poniżej 
odpowiedzi na pytania nr 77-82 zadanych w serii pytań nr 4 z dnia 2 czerwca 2021 r.: 
 

77. Dotyczy kosztorysu „MONTAŻ INSTALACJI OŚWIETLENIA CK ZAMEK” pozycje  

Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M6  szt 16,000 

Rozdzielnia naścienna do 10kg z demontażu  szt 4,000 

Montaż słupa oświetleniowego z demontażu  szt 8,000 

Montaż oprawy z demontażu  szt 16,000 

Mając na uwadze że w projekcie wykonawczym oświetlenia dla zakresu 2.1  zawarto 
następującą informację - „Jak wspomniano na początku, dostawa, montaż i regulacja 
reflektorów oraz projektora są w zakresie CKZ i stanowić będą jego majątek”  prosimy o 
informację jakie roboty należy wycenić w wymienionych pozycjach.  

Odp.  Wymienione  pozycje dotyczą  prac związanych z przebudową muru przy  CKZ i 
związanego z tym demontażu istniejących na nim ozdobnych słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami i ponownego montażu na murze w nowej lokalizacji. 

78. Dotyczy kosztorysu dla zakresu 2.1 „Usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną 
Orange Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gruncie katego- rii 
III, warstwy X otwory/blok = 4x4, suma otworów: 16 38” pozycja 1.d.1. Prosimy o 
uzupełnienie opisu pozycji o informację jakie typy rur wraz z podaniem średnic należy 
wycenić w przedmiotowej pozycji. 

Odp.  Demontowana jest kanalizacja teletechniczna z bloków betonowych o profilu 4x4 . 
Istniejący pojedynczy otwór kanalizacji ma średnice Ø110. Blok betonowy należy rozbić i 
zabezpieczyć istniejące kable rurami dwudzielnymi A120PS. 

79. Dotyczy kosztorysu dla zakresu 2.1. „Przebudowa /budowa kanału technologicznego 
ZDM / PCSS Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, 
grunt kategorii III 14”. Prosimy o uzupełnienie pozycji nr 6.d.1 oraz 7.d.1 o informację jakie 
typy rur wraz z podaniem średnic należy wycenić w przedmiotowych pozycjach 

Odp.  Nie ma wyszczególnionych w pytaniu pozycji nr 6.d.1 oraz 7.d.1. Należy realizować 
zgodnie z dokumentacją projektową.  

80. Dotyczy biletomatów. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie przedmiotowego 
zadania jest jedynie budowa fundamentów oraz doprowadzenie infrastruktury (kable 
zasilające i teletechniczne) do miejsca posadowienia biletomatów,  natomiast dostawa, 
montaż i uruchomienie biletomatów jest w zakresie Zamawiającego.  
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Odp.  W zakresie przedmiotowego zadania jest jedynie budowa fundamentów oraz 
doprowadzenie infrastruktury (kable zasilające i teletechniczne) zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

81. Dotyczy kosztorysu dla zakresu 4 pn. „4.09  Sieci teletechniczne i monitoring na 
potrzeby ZDM i WZKIB” pozycja  

KNR 509/706/1 Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nośnych - wiata 
przystankowa (MPK) szt 2 

Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty należy wycenić w przywołanej pozycji wraz z 
wskazaniem opracowania w którym zawarto szczegółowe rozwiązania techniczne.  

Odp. Należy wycenić: 

– wyznaczenie miejsca przyłączenia kabla telekomunikacyjnego do tablicy 

- przygotowanie złącza kabla do zamocowania tablicy 

- przykręcenie złącza kabla do tablicy 

Rozwiązania techniczne przedstawiono w opisie projektu PW_4.09 w pkt 4.2.2 i 4.2.3. 

82.  Dotyczy tablic informacji pasażerskiej. Prosimy o potwierdzenie że  w ramach 

przedmiotowego zadania należy dostarczyć zamontować oraz uruchomić 4 fabrycznie nowe 

tablice  informacji pasażerskiej (2 tablice na przystankach przy ul. Św Marcin oraz 2 tablice 

na przystankach przy ul. Towarowej.  

Odp.  Należy dostarczyć i zamontować 4 szt. tablic typu TIP. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania dalszych wyjaśnień w ramach prowadzonego 
postępowania. 

 

Z poważaniem 
 

 

 

 

      Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 
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  

W zastępstwie: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail: 
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl  
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