
 

 
Poznań, dnia 05 lutego 2021 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 

ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazuje pytania, które wpłynęły do postępowaniu 

na roboty budowlane i projektowanie pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu 

budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu”, nr postępowania UAP/PN/12/2020, wraz 

z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1 z dnia 02 lutego 2021 r. 

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na Przebudowę, nadbudowę 

i rozbudowę zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu UAP/PN/12/2020 

zwracam się z prośbą o udzielenie informacji z kim,  w jakim terminie i w jaki sposób 

można umówić się na wizję lokalną w celu zapoznania się z obiektem? 

Ze względów organizacyjnych dogodnym dla nas terminem będzie wtorek 09.02.2021r, 

zaakceptujemy jednak inny, zaproponowany przez Państwa termin. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 09.02.2021 r. godzinę 10.00. 

Miejsce zbiórki: przed bramą wjazdową na teren nieruchomości przy ul. Szyperskiej 8 

w Poznaniu. Zamawiający wymaga, aby przedstawiciele wykonawców w czasie wizji 

lokalnej posiadali środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) oraz przestrzegali 

zasad bezpieczeństwa i ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa, ogłaszanych 

przez właściwe organy RP. 

 

Pytanie nr 2 z dnia 03 lutego 2021 r. 

W nawiązaniu do ogłoszenia UAP/PN/12/2020 - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa 

zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu prosimy o informację, 

czy WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE opisane w punkcie 5.7.2. PFU wchodzi w zakres 

zamówienia ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 8 do SIWZ_PFU, w punkcie 5.7.2. 

WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE: 

„Wyposażenie specjalistyczne będzie przedmiotem odrębnego zamówienia natomiast 

obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu i wykonanie instalacji 

technologicznych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania wyposażenia. Poprzez 

instalacje technologiczne rozumie się m.in.: 



 

 
- specjalistyczne wentylacje i odciągi, 

- zapewnienie zasilania w energię elektryczną, przyłącza teletechniczne itp. 

- zapewnienie zasilania w inne media np. wodę, gazy techniczne, sprężone powietrze itp., 

- wytyczne w zakresie elementów budowlanych jak posadzki, sufity podwieszane itp., 

- zapewnienie innych warunków jak zabezpieczenie przed drganiami, nośność stropów 

itp., 

- klimatyzację i kontrolę temperatury w pomieszczeniu i innych parametrów.” 

 

 

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania do treści SIWZ (drogą elektroniczną 

w dniach 02-03.02.2021 r.). 

 

Zamieszczono: W dniu 05.02.2021 r. na stronie internetowej Zamawiającego 

www.uap.edu.pl (BIP)  

 

 

 

 

Prof. Wojciech Hora 

Rektor UAP 

05.02.2021 r. 
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