
 

 
Poznań, dnia 12 maja 2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako Zamawiający, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a oraz 6 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 pn.: „Przebudowa i remont zabytkowego 

budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, nr postępowania 

3/AM/2020, wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonanymi zmianami w treści 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 z dnia 6 maja 2020 r. 

Plik z PFU jest uszkodzony. Po pobraniu podczas próby rozpakowania występuje błąd. 

Proszę o udostępnienie poprawnie spakowanego archiwum. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający ponownie udostępnia Program Funkcjonalno-Użytkowy, zawarty w pliku pod 

nazwą „3_AM_2020_Zał. nr 8 do SIWZ_PFU_naprawiony.zip”. 

 

Pytanie nr 2 z dnia 8 maja 2020 r. 

Uprzejmie informuję, że pliki: 

3_AM_2020_Zal_ nr 8 do SIWZ_PFU.zip 

3_AM_2020_Zal_nr_9_do_SIWZ_WWiOPP.pdf 

Nie otwierają się. 

Prośba o zamieszczenie na stronie właściwych wersji.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający ponownie udostępnia Program Funkcjonalno-Użytkowy, zawarty w pliku pod 

nazwą „3_AM_2020_Zał. nr 8 do SIWZ_PFU_naprawiony.zip” oraz ponownie udostępnia 

Wytyczne Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, zawarty w pliku pod nazwą 

„3_AM_2020_Zal_nr_9_do_SIWZ_WWiOPP_naprawiony.pdf”. 

 

Pytanie nr 3 z dnia 11 maja 2020 r. 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania 3/AM/2020 „Przebudowa i remont 

zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” zwracam 

się z prośba o ponowne zamieszczenie załączników nr 8 i 9 do SIWZ ponieważ obecne się 

nie otwierają. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

 

 

 

http://bip.amuz.edu.pl/userfiles/file/Zam%C3%B3wienia%20publiczne/3_AM_2020%20%E2%80%9EPrzebudowa%20i%20remont%20zabytkowego%20budynku%20Akademii%20Muzycznej%20im_%20I_%20J_%20Paderewskiego%20w%20Poznaniu%E2%80%9D/3_AM_2020_Zal_%20nr%208%20do%20SIWZ_PFU.zip


 

 
Pytanie nr 4 z dnia 11 maja 2020 r. 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do postępowania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, zwracamy się z prośbą o : 

 

1. Ponowne zamieszczenie załącznika o nazwie 3_AM_2020_Zal_ nr 8 do SIWZ_PFU 

Po jego ściągnięciu przy próbie otworzenia w 7-zip pojawia się komunikat „wykonano 

próbę przesunięcia wskaźnika pliku przed początek pliku” i nie ma możliwości otworzenia 

załącznika. 

2. Zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż 

możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem 

zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji 

zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego. 

3. Rezygnację z warunku wpłaty wadium w związku z trudną sytuacją spowodowaną 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa i coraz większymi trudnościami w uzyskaniu 

wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wynikającymi z ograniczeniem personelu 

ubezpieczalni i problemów logistycznych (dostarczenie/odbiór gwarancji). 

 

Odpowiedź 

Ad 1. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

Ad 2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie nr 5 z dnia 12 maja 2020 r. 

W nawiązaniu do postępowania pn. „Przebudowa i remont zabytkowego budynku 

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu” zwracamy się z prośbą 

o ponowne zamieszczenie załącznika o nazwie 3_AM_2020_Zal_ nr 9 do SIWZ_WWiOPP. 

Plik jest niemożliwy do otworzenia, pojawia się  komunikat „wystąpił błąd podczas 

otwierania tego dokumentu. Plik jest uszkodzony i nie mógł być naprawiony. 

 

Zwracamy się również z ponowną prośbą o zamieszczenie załącznika nr 8.  

Są to dokumenty niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

Pytanie nr 6 z dnia 12 maja 2020 r. 

Uprzejmie prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie załączników nr 8 oraz nr 9. 

Niestety ww. załączniki zawierają błędy i nie da się ich pobrać ani otworzyć. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2. 

 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na zmianie terminu 

składania ofert i terminu otwarcia ofert, zawartych w rozdziale 13. Miejsce oraz termin 



 

 
składania i otwarcia ofert, w ten sposób, że punkt ust. 13.1. lit. b) otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„b) termin składania ofert: do dnia 19.06.2020 r., do godz. 10:00,” 

, a punkt ust. 13.2. lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: 

„b) termin otwarcia ofert: w dniu  19.06.2020 r., o godz. 10:10” 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień 

Publicznych nr 540081433-N-2020 w dniu 12.05.2020 r. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w dniu 12.05.2020 r. na 

stronie internetowej Zamawiającego www.amuz.edu.pl (BIP)  

 

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

dniu 12.05.2020 r.). 

 

Zamieszczono: W dniu 12.05.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego 

www.amuz.edu.pl (BIP)  

 

 

 

 

Kanclerz AM 

 

Marcin Elbanowski 

http://www.amuz.edu.pl/
http://www.amuz.edu.pl/

