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ZP.240.39.2020 
 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja 

urządzeń elektronicznych stanowiących elementy infrastruktury Systemu Kontroli Biletów 

na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu”. 

I 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przedstawia pytanie 

Wykonawcy: 

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na Stadionie 

Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17, na potrzeby przygotowania przez nas oferty w postępowaniu 

ZP.240.39.2020 na modernizację urządzeń elektronicznych stanowiących elementy infrastruktury 

Systemu Kontroli Biletów na ww. obiekcie. W ramach wizji lokalnej nasi pracownicy będą 

potrzebować m.in. wglądu do miejsc montażu modernizowanych czytników oraz punktów, w 

których zamontowane są podlegające wymieniane komputery miniPC, przełączniki sieciowe oraz 

serwery.    

Z uwagi na fakt, że termin składania ofert w powyższym postępowaniu upływa w dniu 5 listopada 

2020 r. prosimy o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w najwcześniej możliwym terminie. 

Pragniemy zauważyć, że po przeprowadzonej wizji mogą pojawić się z naszej strony pytania, które 

będą wymagały wyjaśnień od Zamawiającego, mających wpływ na składowe ceny ofertowej. W 

związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie takiej daty na 

przeprowadzenie wizji lokalnej, która wypadłaby przed upływem ustawowego terminu na składanie 

pytań z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego tj. połowy wyznaczonego 

terminu składania ofert, czyli do 30 października 2020 r. W przypadku braku możliwości 

przeprowadzenia wizji lokalnej w podanym terminie, zwracamy się o wydłużenie terminu na 

składanie pytań z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin odbycia wizji lokalnej na Stadionie Miejskim w 

Poznaniu, przy ul. Bułgarskiej 17, na dzień 29 października 2020 roku, godzina 12:00. Celem 

odbycia wizji lokalnej należy udać się do recepcji zlokalizowanej na pierwszej trybunie (poziom 0). 

Jednocześnie odnosząc się do zapisu treści SIWZ – „rekomendowanym jest aby Wykonawca 

przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się ze stanem infrastruktury Systemu 

Kontroli Biletów na Stadionie, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, z zastrzeżeniem 

ewentualnych ograniczeń, które mogą być wprowadzone w tym zakresie z związku ze 

stanem epidemii COVID-19”, Zamawiający informuje, że w obecnej sytuacji epidemicznej nie ma 

możliwości wejścia do pomieszczeń znajdujących się na Stadionie. Wizja swoim zakresem może 

objąć wyłącznie elementy infrastruktury znajdujące się na zewnątrz obiektu. Zamawiający 

informuje także, że podczas wizji nie będą udzielane Wykonawcy żadne wyjaśnienia. Te należy 

kierować zgodnie z wytycznymi określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Z up. Dyrektora 

Filip Waligóra 

Inspektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 
Filip Waligóra, ZP 
tel. 61 835 79 07 

 
 


