
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności)

– nr umowy POIS.06.01.00-00-0030/16-00

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Poznań,24 stycznia 2022

l.dz. 00283/PIM/01/22/DK/2021-321

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „IK – BUDOWA

TRASY TRAMWAJOWEJ W UL. RATAJCZAKA” (skrócona nazwa

postępowania) - numer ref. PIM/12/21/ZP61/2021-321.

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz

zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych

/ wprowadzonych w ww. postępowaniu:

1.1. Czy w zakresie IK jest weryfikacja dokumentacji projektowej?
Zgodnie z par. 3 ust. 1 a par. 4 ust. 3 lit. a projektu Umowy występuje rozbieżność w zakresie

weryfikacji dokumentacji projektowej. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy zgodnie z

par. 3 ust. 1, IK w swoim zakresie nie ma obowiązku weryfikacji dokumentacji projektowej?

1.2.W odniesieniu do zadanego pytania dotyczącego weryfikacji dokumentacji projektowej,

Wykonawca wskazuje konieczność zmiany kryteriów oceny oferty w przypadku braku

konieczności weryfikacji. Obecnie Wykonawca zobowiązany jest do wskazania

weryfikatorów dokumentacji co w przypadku odpowiedzi Zamawiającego wskazującej na

brak weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie obowiązków IK w ocenie Wykonawcy

nie będzie konieczne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zadaniem Inżyniera Kontraktu nie jest weryfikacja dokumentacji

projektowej i nie stanowi ona przedmiotu Umowy. W par. 3 ust.1 wskazano, że Inżynier

Kontraktu ma zweryfikować m.in. Harmonogram, oferty, polisy, gwarancje i inne dokumenty

http://www.pim.poznan.pl
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złożone przez Wykonawcę, natomiast nie dotyczy to już wykonanej i odebranej

dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym zmianie ulegają kryteria oceny ofert poprzez zastąpienie

dysponowania zespołem projektantów weryfikatorów wizją lokalną i przedstawieniem

w ramach oferty wniosków oraz dokumentacji fotograficznej z dokonanej wizji.

W ROZDZIALE XV. SWZ pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kryterium Jakość (J) zostanie ocenione w oparciu o wzór:

Pi(J) = Ji x 40 %

gdzie:

Pi(J) – liczba punktów jakie otrzymała badana oferta „i” za kryterium (J)

Ji – suma punktów cząstkowych za poszczególne elementy oceniane w kryterium (J)

40% – waga kryterium Jakość

Obliczona liczba punktów dla oferty złożonej przez danego Wykonawcę wynikająca ze wzoru
zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Przyznanie punktów cząstkowych nastąpi w następujący sposób:

1) Dodatkowe doświadczenie Koordynatora Zespołu:

 doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją
zakończonych inwestycji obejmujących:

a) budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki
mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą w postaci co najmniej sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych i oświetlenia ulicznego,

i/lub

b) budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi / ulicy wraz z torowiskiem tramwajowym
(torowisko o długości co najmniej 500m) wraz z trakcją,

o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 000 zł brutto każda – Zamawiający przyzna 10
punktów cząstkowych za każdą inwestycję ponad spełnienie warunku udziały w
postępowaniu (maksymalnie 30 punktów cząstkowych);

 dodatkowe doświadczenie Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w nadzorze
nad robotami budowlanymi i/lub pracami projektowymi, w których wykorzystano metodykę BIM
(projektowanie parametryczne) – Zamawiający przyzna 10 punktów cząstkowych za każdą
wykazaną inwestycję (maksymalnie 20 punktów cząstkowych)

2) Organizacja zastępstw członków zespołu inspektorów nadzoru na wypadek choroby, urlopów
itp.: zapewniona 10 pkt. cząstkowych, brak – 0 pkt. cząstkowych

3) Czas reakcji na pytania Zamawiającego: w ciągu 1 dnia – 10 pkt cząstkowych, za każdy kolejny
dzień odjęte 5 pkt, aż do 0 pkt).

4) Wizja w terenie przed złożeniem oferty – Wykonawca przedstawia w składanych Dodatkowych
elementach oferty (Załącznik nr 11 do SWZ) wstępne wnioski z przeprowadzonej wizji (w tym
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skrócony opis terenu inwestycji z ewentualnym odniesieniem do udostępnionej dokumentacji
projektowej – wraz z dokumentacją fotograficzną).

Zamawiający przyzna maksymalnie 30 punktów cząstkowych za przedstawione wnioski/analizy z
odniesieniem do dokumentacji wraz z dokumentacją fotograficzną – w tym:

o aktualna dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej (minimum 15 zdjęć) – jest 10 pkt.,
brak – 0 pkt

o analiza stanu technicznego infrastruktury drogowo-torowej (minimum 10 wniosków) –
10 pkt, brak – 0 pkt

o wnioski z analizy stanu faktycznego i jego wpływ na otoczenie (minimum 10
wniosków) – 10 pkt, brak – 0 pkt.

Maksymalna liczbą punktów cząstkowych w kryterium Jakość (J) – 100 pkt.

Razem w kryterium Jakość (J) można uzyskać maksymalnie 40 pkt”.

2. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. q) Umowy, który brzmi:

q) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru

inwestorskiego na placu budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w

wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na

numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na placu budowy w

czasie nie dłuższym niż 3 h);

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

q) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru

inwestorskiego na placu budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w

wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na

numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na placu budowy w

czasie nie dłuższym niż 5 h);

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

3. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. s) Umowy, który brzmi:

s) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne

egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba że

z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin;

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewidział w umowie z Projektantem

prowadzącym nadzór autorski nad realizacją inwestycji, obowiązek składania odpowiedzi

na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że umowa z Projektantem zawiera m.in. następujące

postanowienia w zakresie nadzoru autorskiego:
1. „Wykonawca i/lub osoby działające w imieniu Wykonawcy pełniąc nadzór autorski ma

obowiązek stawienia się w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.”
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2. „Zakres nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji

z dokumentacją projektową, Decyzją budowlaną, STWiORB oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej,
STWiORB oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym
sporządzania niezbędnych szkiców i rysunków,

3) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiającego lub podmiot realizujący inwestycję, w tym każdorazowe stawianie
się w ciągu 2 dni roboczych od skutecznego wezwania przez Zamawiającego
(telefon, email, fax),

4) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z
rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

5) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej
zdatności użytkowej inwestycji,

6) udział w odbiorze końcowym inwestycji,
7) zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna,

nieistotna) w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w zatwierdzonych projektach,
8) opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizującego inwestycję

i za zgodą Zamawiającego oraz na wniosek samego Zamawiającego, możliwości
wprowadzenia zmian od zatwierdzonych projektów lub warunków decyzji pozwolenia na
budowę w zakresie materiałów i konstrukcji, oraz rozwiązań technicznych i
technologicznych,

9) każdorazowe uzgodnienie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i
innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim,

10)udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania
robót budowlanych.”

4. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit.ss) Umowy, który brzmi:

ss) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo

przedstawianych przez Wykonawcę;

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

ss) Opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo

przedstawianych przez Wykonawcę;.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

5. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. ww) Umowy, który brzmi:

ww) Analiza ewentualnych wystąpień lub roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod

względem technicznym, finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiającemu

sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych,

ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności

wykonywania tych prac wraz

z weryfikacją kosztów. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do

wystąpień lub roszczeń Wykonawcy wraz z rekomendacją co do sposobu potraktowania



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 5 z 13

wystąpienia lub roszczenia, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno

nastąpić w terminie 5 dni od ich otrzymania;

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

ww) Analiza ewentualnych wystąpień lub roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod

względem technicznym, finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiającemu

sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych,

ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności

wykonywania tych prac wraz

z weryfikacją kosztów. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do

wystąpień lub roszczeń Wykonawcy wraz z rekomendacją co do sposobu potraktowania

wystąpienia lub roszczenia, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno

nastąpić w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania;

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

6. Dotyczy zapisów § 3 ust. 1 pkt. 2) lit. eee) Umowy oraz załącznika nr 1 do Umowy, który

brzmi:

eee) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego

przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan i postęp robót

budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów

prac wykonanych przez Wykonawcę, w szczególności robót zanikających lub ulegających

zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o

rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20

Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na

pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na

podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować

mogą wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów

znajdujących się poza jego granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera

Kontraktu będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu

wykonania Kontraktu Głównego oraz udzielonej przez Wykonawcę rękojmi bądź gwarancji

jakości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów

dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych,

na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych);

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

eee) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego

przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan i postęp robót
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budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów

prac wykonanych przez Wykonawcę, w szczególności robót zanikających lub ulegających

zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o

rozdzielczości minimalnej 1280x720px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 12

Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na

pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na

podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować

mogą wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów

znajdujących się poza jego granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera

Kontraktu będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu

wykonania Kontraktu Głównego oraz udzielonej przez Wykonawcę rękojmi bądź gwarancji

jakości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów

dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych,

na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych);

Wnosimy o analogiczną zmianę powyższych zapisów w załączniku nr 1 do Umowy, w

zakresie wymagań do raportów miesięcznych i raportu końcowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy i załącznika do Umowy.

7. Dotyczy zapisów § 4 ust. 3 pkt. a. lit. i. oraz ii. Umowy, który brzmi:

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 są

następujące:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. w terminie 14 dni od podpisania umowy, Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia”,

w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz

wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu

dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji projektowej pod

względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi,

prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych

oraz optymalizacji kosztów,

ii. w terminie 14 dni od podpisania umowy sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy

Zadania inwestycyjnego,

Wnosimy o zmianę zapisów „w terminie do 14 dni” na „w terminie do 21 dni”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.
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8. Dotyczy zapisów § 4 ust. 3 pkt. a. lit. iii. Umowy, który brzmi:

iii. Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradczym w pracach związanych z

przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy robót

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc Zamawiającemu w ustaleniu

warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia,

kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert

oraz warunków płatności oraz merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania

wykonawców – odbywać się będzie na bieżąco, po przekazaniu Inżynierowi Kontraktu

informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiającego o konieczności podjęcia

przedmiotowych czynności, Inżynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od

skutecznego otrzymania informacji, przekaże swoją opinię Zamawiającemu, w powyższym

zakresie.

Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:

iii. Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradczym w pracach związanych z

przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy robót

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc Zamawiającemu w ustaleniu

warunków stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia,

kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert

oraz warunków płatności oraz merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania

wykonawców – odbywać się będzie na bieżąco, po przekazaniu Inżynierowi Kontraktu

informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiającego o konieczności podjęcia

przedmiotowych czynności, Inżynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni

roboczych od skutecznego otrzymania informacji, przekaże swoją opinię Zamawiającemu,

w powyższym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

9. W § 4 ust. 5 Umowy funkcjonuje zapis, cyt. „Okres wykonywania usług Inżyniera

Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem

postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za

wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.”

Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, umowy w prawie zamówień

publicznych zawiera się na czas oznaczony, tj. na konkretnie wskazany czas określony

poprzez datę końcową, zdarzenie przyszłe i pewne lub wskazanie czasookresu. Nadto

umowa, która zostanie zawarta w ramach niniejszego postępowania jest umową odpłatną.

Mając na uwadze powyższe, proszę o określenie maksymalnego czasu (określonego

w miesiącach) o jaki może ulec przedłużeniu okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu

w przypadku, o którym mowa w cytowanym powyżej paragrafie.
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Wyjaśnienie:

Zważyć należy iż terminy wykonania obowiązków zostały explicite wskazane w § 4 ust. 2

projektowanych postanowień umownych. W przypadku opisanym § 4 ust. 5 zmiana bez

dodatkowego wynagrodzenia ma miejsce jeżeli Inżynier ponosi odpowiedzialność za

wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych, czyli za okoliczności które będą leżały po

stronie Inżyniera Kontraktu, okoliczności które będą przez niego zawinione, innymi słowy w

przypadku jeżeli sam Inżynier Kontraktu przyczyni się do wydłużenia umowy z wykonawcą

robót. Szczegóły dotyczące zmiany terminu umownego wykonania obowiązków Inżyniera

Kontraktu są opisane w § 14 projektowanych postanowień umownych.

10. Zwracamy się z wnioskiem o zaktualizowanie zapisów treści Umowy dotyczących

zespołu Inżyniera Kontraktu tak, aby były one zgodne ze stanowiskami osób wymaganych w

SWZ (PRZYKŁAD: w umowie widnieje np. Inspektor ds. BHP i koordynator nadzoru

archeologicznego)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia rozbieżności w taki sposób, żeby Wykonawca miał

możliwość dokonania rzetelnej wyceny Oferty.

Wyjaśnienie:

W SWZ określono skład Personelu w ramach warunków udziału w postępowaniu.

W projektowanych postanowieniach umownych widnieją również inne funkcje przewidziane

na okres realizacji zamowienia, które jednak nie ograniczają (jak w przypadku warunków

udziału) możliwości ubiegania się o zamówienie.

11. Dotyczy § 9 ust. 2 Umowy, który brzmi:

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca,

za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w

którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć

Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

Wnosimy o zmianę zapisu „w terminie do 14 dni” na „w terminie do 30 dni”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

12. Dotyczy § 9 ust. 6 Umowy, który brzmi:

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach,

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w

terminie do 5 dni od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku

niewykonania powyższych czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe

wykonanie Raportu, biegnące począwszy od dnia następnego po upływie 5 dni od daty

zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego.

Wnosimy o zmianę zapisu „w terminie do 5 dni” na „w terminie do 5 dni roboczych”.
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Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

13. Dotyczy § 9 ust. 7 Umowy, który brzmi:

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane

zostanie zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie

rozwiązana – Inżynier Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z

zaawansowania rzeczowego i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót

budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i

finansowego umowy o roboty budowlane - w terminie 14 dni od momentu wskazanego

powyżej.

Wnosimy o zmianę zapisu „w terminie do 14 dni” na „w terminie do 30 dni”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

14. Dotyczy § 11 ust. 2 Umowy, który brzmi:

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego

terminu, Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę.

Wnosimy o zmianę zapisu „na 30 dni przed upływem tego terminu” na „na 14 dni przed

upływem tego terminu”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy.

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie terminy w umowie Inżyniera Kontraktu są zbieżne

z terminami w znajdującymi się w umowach Generalnego Wykonawcy robót budowlanych

oraz Projektanta prowadzącego nadzór autorski nad realizacją przedmiotowej Inwestycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający po wyborze Wykonawcy zawrze aneks terminowy do umowy z projektantem w

zakresie nadzoru autorskiego, który czasowo będzie obejmował okres realizacji robót.

Dokładny termin zakończenia robót przez Wykonawcę będzie znany po skutecznym

rozstrzygnięciu postepowania przetargowego na Wykonawcę robót i podpisaniu z nim

umowy.

16. Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) w zakresie uprawnień osób

skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

W zakresie zapisów dotyczących uprawnień budowlanych dla osób, dla których są one

wymagane, Zamawiający zapisał:

„uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności (tutaj wskazana

specjalność) bez ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane”



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 10 z 13

Z kolei w uwagach zamieszczonych pod wymogami w zakresie osób skierowanych do

realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego znajduje się zapis, który odnosi się do

Ustawy z 2020r.:

„zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);”

W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie

jakie uprawnienia zostaną uznane za spełniające wymogi Zamawiającego w kontekście

osób, które uzyskały je w okresie obowiązywania wcześniejszych Ustaw.

W tym miejscu wskazujemy także, że nie ma możliwości, żeby wszystkie osoby wskazane

do realizacji zamówienia legitymowały się „nowymi” uprawnieniami budowlanymi, chociażby

ze względu na fakt, iż mają się legitymować dłuższym doświadczeniem (np. 60 miesięcy, tj.

5 lat), zdobytym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

Wyjaśnienie:

Określając warunki udziału w postępowaniu Zamawiający jest zobowiązany odnosić się do

aktualnego stanu prawnego, stąd odniesienia w SWZ do obecnie obowiązujących

przepisów dot. sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdorazowo odbywa się na

podstawie oświadczeń / dokumentów składanych w postępowaniu przez Wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie ma wiedzy, jakie podmioty

wezmą ostatecznie udział w postępowaniu (złożą oferty), ani tym bardziej jakie osoby

zostaną wskazane przez te podmioty do pełnienia określonych w SWZ funkcji. Ocena

uprawnień uzyskanych na podstawie wcześniej obowiązujących stanów prawnych

dokonana zostanie z uwzględnieniem art. 104 ustawy Prawo budowlane, tj. zastosowaniem

zasady ochrony praw nabytych (Art. 104. PB: „Osoby, które, przed dniem wejścia w życie

ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie”).

Zamawiający zwraca dodatkowo uwagę, iż to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

17. Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) oraz Załącznika nr 13 do SWZ.

W związku z niemożnością przewidzenia odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 17.

(dotyczące dopuszczenia uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów), wnosimy o wykreślenie z treści załącznika nr 13 do SWZ

(stanowiącego oświadczenie Wykonawcy), poniższego zapisu:

„Wskazane w tabeli uprawnienia budowlane są uprawnieniami do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy Prawo

budowlane, lub odpowiadają takim uprawnieniom (w przypadku uprawnień wydanych na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).”
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Wyjaśnienie:

Biorąc pod uwagę Wyjaśnienie na Pytanie nr 17 nie jest zasadne dokonywanie zmiany

załącznika nr 13 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż udostępniane w ramach postepowania

formularze, w tym załącznik nr 13 zostały zamieszczone na stronie internetowej w wersji

umożliwiającej edycje ich treści. Wykonawca może dostosować ich treść do swoich

indywidualnych potrzeb wynikających z udziału w postępowaniu, przy czym musi liczyć się z

ewentualnymi konsekwencjami w tym zakresie (w przypadku niezamieszczenia w wykazie

informacji niezbędnych do oceny spełniani warunków).

18. Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII ust. 2 pkt 1 lit. d) ppkt (10), który brzmi:

(10) Inspektorem ds. zieleni – wymagania:

• wykształcenie wyższe na kierunku architektura krajobrazu, studia inżynierskie lub

magisterskie,

• uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez SITO (Stowarzyszenie

Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) lub OSTO (Ogólnopolskie

Stowarzyszenie Twórców Ogrodów) lub równoważne,

• co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami

związanymi z budową / zakładaniem terenów zielonych,

• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora terenów zieleni (lub równoważnym)

przy realizacji co najmniej 3 zakończonych kontraktów obejmujących budowę lub

przebudowę drogi lub ulicy wraz z nasadzeniami drzew,

Zwracamy uwagę, że przedmiot zamówienia określony w przedmiotowym postępowaniu

jest podobny zakresowo jak przedmiot zamówienia objęty prowadzonym kilka miesięcy

temu przez Zamawiającego postępowaniu na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu

wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul.

Ratajczaka i Alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego

na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności w ramach zadania pn. „Program Centrum –

etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w

ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa”, w którym

wymóg dotyczący Inspektora terenów zieleni, po modyfikacji SIWZ został sformułowany w

następujący sposób:

Inspektor terenów zieleni - wymagania:

9.2.3.2.7.1. wykształcenie wyższe ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub

pokrewne, studia inżynierskie lub magisterskie,

9.2.3.2.7.2. uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez SITO

(Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) lub OSTO

(Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów) lub równoważne,
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9.2.3.2.7.3. min. staż zawodowy – co najmniej 3- letnie doświadczenie w

nadzorowaniu/kierowaniu robotami związanymi z budową terenów zielonych,

9.2.3.2.7.4. doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora terenów zieleni (lub

równoważnym) przy realizacji co najmniej 3 zakończonych kontraktów obejmujących

budowę

Przedmiot zamówienia określony w przedmiotowym postępowaniu jest podobny zakresowo

również do przedmiotu zamówienia w równocześnie prowadzonym przez Zamawiającego

postępowaniu na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług

nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (odcinek I)”, w którym wymóg

dotyczący Inspektora ds. zieleni, został sformułowany w następujący sposób:

Inspektor ds. zieleni - wymagania:

• wykształcenie wyższe ogrodnicze, leśne lub rolnicze lub z zakresu architektury krajobrazu,

• co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami

związanymi z budową zakładaniem / kształtowaniem terenów zielonych,

W związku z powyższym wnioskujemy o rozszerzenie ww. warunku o wykształcenie

inżynierskie i magisterskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne,

gdyż takie wykształcenie jest warunkiem nadania uprawnień Inspektora nadzoru terenów

zieleni.

W naszej opinii pozostawienie ww. warunku w jego obecnym brzmieniu powoduje znaczne

zawężenie przez Zamawiającego ilości wykonawców, którzy będą mogli ubiegać się o

przedmiotowe zamówienie i pozbawienie takiej możliwości tych wykonawców, którzy

spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego i są zdolni do wykonania

zamówienia na wysokim poziomie jakości.

Zmiana warunku w oczywisty sposób przełoży się na wzrost poziomu konkurencyjności

ofert, które mogą zostać złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia wymogi dotyczące Inspektora ds. zieleni – zapis SWZ otrzymuje

następujące brzmienie:

„(10) Inspektorem ds. zieleni – wymagania:

 wykształcenie wyższe ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne (studia
inżynierskie lub magisterskie),

 uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni wydane przez SITO (Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa) lub OSTO (Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Twórców Ogrodów) lub równoważne,

 co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami związanymi z
budową / zakładaniem terenów zielonych,

 doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora terenów zieleni (lub równoważnym) przy
realizacji co najmniej 3 zakończonych kontraktów obejmujących budowę lub przebudowę drogi
lub ulicy wraz z nasadzeniami drzew”.
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II. W związku z wprowadzeniem zmian dot. treści SWZ, o których mowa w pkt. I

Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 08 lutego 2022 r. (godziny

pozostają bez zmian).

Uwaga: odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany

w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 08 maja 2022 r. (należy uwzględnić

w wadiach składanych w formach niepieniężnych).

III. W związku ze zmianami wskazanymi w pkt. I)-II) powyżej odpowiedniej zmianie ulegają

zapisy ogłoszenia o zamówieniu, informacji o zamówieniu zamieszczanej na

miniportal.uzp.gov.pl oraz w wymaganym zakresie załączników do SWZ.

Załączniki:

1. SWZ w wersji ujednoliconej po zmianach (wraz ze zmienionymi załącznikami).

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;

2. a/a.

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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