
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, obiektów 

znajdujących się na terenie kompleksu cysterskiego w Owińskich, należących obecnie do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela 

w Owińskich. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00004.2020   12.02.2020 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00061/20  

 

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

(Dz. U. z 2019r., poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. W jakiej dokładnie skali mają być wykonane budynki na makiecie ? Jaki będzie ich rzeczywisty wymiar na 

makiecie ? 

2. Czy Państwo posiadacie dokumentację parku i budynków. Rzuty z góry, kłady ścian z wymiarami itd.? 

3. Budynki mają być przedstawione w sposób realistyczny , bez artystycznych zniekształceń. W jaki sposób mają 

być wykonane modele? 

- czy chodzi o skanowanie budynków w terenie i modele drukowane w technologii 3D ? 

- czy modle budynków mają być wykonane, wyrzeźbione ręcznie np. w gipsie ? Wykonane na podstawie 

dokumentacji. Mają wtedy inny charakter wykonania i inną szczegółowość detali itp. 

4. Postument - brzegi  mają posiadać skosy - w obrąbie wymiaru 120cm x 120cm? Wtedy powierzchnia górna płyty 

będzie miała inny wymiar? 

5. Czy postument powinien mieć formę stołu z grubym blatem, żeby umożliwić jak najbliższe podjechanie 

wózkiem inwalidzkim? Przy grubym kamiennym blacie  powstałyby duże powierzchnie na skosach do 

wykorzystania na opisy. 

6. Czy w wycenie przetargowej ma się też znaleźć wykończenie podłoża wokół cokołu, czyli np. kostka granitowa 

czy może kostka już jest i tylko na nią należy zamontować punkty wypukłe? 

7. Czy na drugiej makiecie, która ma przedstawiać Park Orientacji Przestrzennej mają się również znaleźć choćby 

zaznaczone symbolicznie obiekty pocysterskie ośrodka czy w tej makiecie mamy ich w ogóle nie brać pod 

uwagę? 

8. Czy makiety będą zamontowane w dwóch niezależnych miejscach to znaczy np. makieta z budynkami gdzieś 

przy kościele lub przy wejściu do głównego budynku , a makieta z Parkiem na terenie parku? 

9. W SIWZ w punkcie III , podpunkt 1.  Jest mowa o terminie wykonania maksymalnie 100 dni, a w punkcie XIV 

podpunkt 1., podpunkt 3) : jest mowa o tym aby termin wykonania i montażu nie przekraczał 60 dni. Która 

wersja jest wiążąca? 

10. Zgodnie z warunkami postępowania zamawiający oczekuje przygotowania makiet z brązu w związku z tym 

pojawia się pytanie o możliwość wykonania makiet z kompozytów (96% metalu + spoiwo) w kolorze brązu lub 

mosiądzu? 

Materiał kompozytowy zgodnie z analizą próbek przez osoby niewidome jest bardzo dobry w przypadku 

odbioru treści oraz pisma punktowego ze względu na technologię wykonania, która umożliwia osiągnięcie 

dobrej jakości drobnych detali. 

Dodatkowo technologia kompozytów pozwala obniżyć koszty wykonania makiet. 

11. Jak duże pole w koło makiet mają zajmować pola uwagi dla niewidomych? Jest mi to niezbędne do wyceny. 

12. Pragnę  zwrócić uwagę na str. 2  SIWZ Przetarg nieograniczony ZP.272.00004.2020, ZP.ZD-00053/20 paragraf 

VII, punkt 3, w którym mowa jest o niezwłocznym udzielaniu wyjaśnień dot. treści SIWZ. 

 

ODPOWIEDZI: 

Ad 1.  Skala budynków jak i pozostałych elementów obrazu przestrzennego musi być dostosowana do wielkości 

części wyniesionej makiety. Zamawiający wymaga aby powierzchnia makiety obejmująca część wyniesioną 

wraz ze skosami miała wymiar 120 cm na 120 cm (+/- 5 cm). Mając to na uwadze sama część wyniesiona 

makiety będzie miała wymiar w granicach 100 – 110 cm na 100 – 110 cm. Zamawiający wymaga aby 

wszystkie elementy makiety były wykonane w jednakowej skali z zachowaniem wszelkich proporcji obrazu 

przestrzennego. Makieta ma odzwierciedlać stan  rzeczywisty w pomniejszeniu. 

 

 

 



Ad 2.  Zamawiający udostępni na wniosek wybranego w postępowaniu Wykonawcy dokumentacje techniczne.  

W posiadaniu Zamawiającego jest dokumentacja związana z budową Parku Orientacji Przestrzennej, 

dokumentacje techniczne dotyczące modernizacji elewacji i dachów poszczególnych budynków Ośrodka, 

dokumentacja  związana z zagospodarowaniem dziedzińca Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz dokumentacje związane z modernizacją ogrodzenia terenu 

pocysterskiego. Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji budynku Kościoła stanowiąca własność 

Parafii również zostanie udostępniona na wniosek wybranego w postępowaniu Wykonawcy. 

Ad 3.  Zamawiający dopuszcza zarówno modele drukowane w technologii 3D jak i modele wykonane ręcznie. 

Ad 4.  Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ makieta musi być 

wykonana w postaci zwartej na jednej wspólnej płycie (podstawie) pełniącej rolę ekspozytora. Dodatkowo 

płyta ta musi przyjmować formę przestrzenną, gdzie ekspozycja elementów makiety znajdować się będzie 

w części wyniesionej, a na okalających ją skosach zostaną umieszczone pola informacji. Zamawiający 

wymaga aby profil ścięty (płaszczyzny skośne) stanowiły element makiety z brązu a nie postumentu. 

Obrazują to poniższe szkice, gdzie kolorem niebieskim zaznaczono postument i blat a kolorem 

pomarańczowym makietę z brązu. Makieta może zostać położona na blacie tak jak obrazuje to szkic nr 1 

albo nałożona na blat (wówczas krawędzie boczne blatu będą zakryte przez makietę z brązu), co obrazuje 

szkic nr 2.  

 Mając na uwadze powyższe wymagany wymiar makiety 120 cm na 120 cm (+/- 5 cm) obejmuje zarówno 

część górną makiety oraz skosy. Całość musi być odlana z brązu lub z kompozytu brązu ( w zwiazku  

z wyjasnieniem udzielonym w pkt nr 10). 

Ad 5.  Zamawiający wymaga aby makiety były posadowione na dostępnych dla wózków inwalidzkich 

postumentach. Należy zapewnić bezpośredni kontakt z makietą z pozycji siedzącej poprzez podcięcie. 

Przykładowy sposób wykonania postumentu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego obrazują szkice 

ujęte w wyjaśnieniu udzielonym w pkt nr 4. 

Ad 6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykończenia podłoża wokół cokołu. Z wyjątkiem wykonania 

fundamentów pod cokół przedmiot zamówienia nie obejmuje innych prac ingerujących w istniejące 

podłoże. Wstępnie proponowane przez Zamawiającego lokalizacje makiet znajdują się w miejscach  

o nawierzchni z mieszanki kamiennej i żwiru o grubości 15 cm (60% miału i mielonego materiału 

kamiennego) na warstwie odsączającej z piasku o grubości 20 cm.  Na potencjalnym terenie posadowienia 

makiet występują również inne nawierzchnie wykonane z kostki granitowej łamanej 11 x 11 cm, kostki 

kamiennej 5 x 5 cm oraz z płyt granitowych płomieniowanych o wymiarze 100 cm x 40 cm) a także tereny 

zielone (trawniki). W związku z tym, iż ostateczna lokalizacja makiet zostanie wskazana w pozwoleniu 

Powiatowego Konserwatora Zabytków nie można na tym etapie jednoznacznie stwierdzić z czego jest 

wykonane bezpośrednie istniejące otoczenie postumentów dlatego Zamawiający rezygnuje z wykonania 

pól uwagi składających się z punktów wypukłych na podłożu. 

Ad 7.  W przedmiotowej makiecie nie mają być ujęte obiekty pocysterskie. W sytuacji gdy, zachowując wszelkie 

proporcje obrazu przestrzennego, na części wyniesionej makiety zostanie wolne miejsce, wówczas 

wskazane jest umiejscowienie informacji, że przedstawienie obiektów pocysterskich przedstawia druga  

z makiet objętych postępowaniem. 

Ad 8.  Makiety zostaną zamontowane w dwóch niezależnych lokalizacjach. Ostateczna lokalizacja makiet 

zostanie wskazana w pozwoleniu Powiatowego Konserwatora Zabytków. 

 

 



 

Ad 9.   Zgodnie z zapisami Rozdziału III, ust. 1 SIWZ: Zamówienie będzie realizowane w maksymalnym terminie 

do 100 dni od dnia podpisania umowy. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie  

i zamontowanie dwóch zewnętrznych dotykowych makiet, natomiast jednym z kryterium oceny ofert jest 

termin wykonania makiet, który nie może przekroczyć 60 dni.  

W związku z powyższym  zostaje wykreślony zapis w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 3 SIWZ dotyczący 

zaprojektowania i montażu, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga aby termin wykonania 

makiet nie przekraczał 60 dni.” 

Ad 10. Zamawiający dopuszcza wykonanie makiet z kompozytu brązu (minimum 95% brązu i spoiwo). 

Ad 11. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 6 Zamawiający rezygnuje z wykonania pól uwagi składających 

się z punktów wypukłych na podłożu. 

Ad 12. Zgodnie z art.  38 wyżej przywołanej ustawy Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, iż znaczna większość pytań wpłynęła do Zamawiającego w dniu 

10.02.2020r., a Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 12.02.2020r. czyni to niezwłocznie. 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, wyznaczone zostają nowe terminy: 

− składania ofert – 19.02.2020 r. do godz. 11:00, 

− otwarcia ofert – 19.02.2020 r.  o godz. 11:15, 

− wniesienia wadium – 19.02.2020 r. do godz. 11:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      


