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l.dz. ……./PIM/05/20/MK/2014-11             

Dotyczy:  Postępowanie przetargowego pn. „Rozszerzenie i aktualizacja dokumentacji 

projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania – GTR                  

odc. I (od ul. Kórnickiej do os. Lecha wraz z tzw. Ringiem Łacina”,                                        

nr PIM/05/20/ZP26/2014-11  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) w postępowaniu: 

Pytania i odpowiedzi z pakietu nr 1 z 18.05.2020 r.  

Pytanie nr 1 

Z uwagi na spodziewane opóźnienia związane z COVID-19 w urzędach wydających 

warunki, decyzje, prosimy o zmianę zapisów umowy dotyczącą kar umownych z „opóźnień” 

na: zwłokę” ( par.12 projektu umowy). 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodny na zmianę zapisów umowy dotyczących kar 

umownych z „opóźnień” na: zwłokę”. 

Pytanie nr 2  

Czy w przypadku, gdy w trakcie uzgodnień zaistnieje konieczność zmiany istniejącej Decyzji 

Środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji po stronie Wykonawcy jest uzyskanie 

Wykonawcy w postępowaniu  
 
www.pim.poznan.pl  
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powtórnej DŚ i czy Zamawiający przewiduje w takim przypadku zmianę harmonogramu 

dotyczącego przedmiotowej inwestycji? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie przewiduje zmiany istniejącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

jednak, gdy zaistnieje taka konieczność i spowoduje to brak możliwości realizacji 

Przedmiotu Umowy w określonych terminach, sytuacja taka będzie stanowić przesłankę do 

zmiany harmonogramu. Zamawiający zwraca uwagę, że każda sytuacja będzie 

analizowana indywidualnie pod kątem przyczyn jej zaistnienia oraz wpływu                          

narealizację Przedmiotu Umowy. 

Pytanie nr 3 

Czy wykonawca ponosi winę za ewentualne wady dokumentacji, którą otrzymuje w ramach 

przetargu? 

Wyjaśnienia Zamawiającego 

Dokumentacja projektowa określona jako „Pierwotny projekt” objęta jest rękojmią 

wykonawcy przedmiotowej dokumentacji (pierwotnego projektu). Nowy Wykonawca będzie 

miał obowiązek ją zaktualizować i na podstawie takiego opracowania uzyskać niezbędne 

do realizacji decyzje administracyjne. 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający dysponuje szacunkową liczbą przewidywanych nadzorów na budowie                   

w rozbiciu branżowym w ramach Nadzoru Autorskiego przewidzianego w zadaniu? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający określił zasady sprawowania nadzoru autorskiego w materiałach 

przetargowych (SIWZ, wzór umowy itd.). 

Pytanie nr 5 

Czy w ramach obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru autorskiego, który 

polega m.in. na wykonywaniu projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego                               

i Wykonawcy Robót bez dodatkowej zapłaty, Zamawiający dopuszcza wydanie polecenia 

uzyskania Zamiennego Pozwolenia na Budowę dla danej części projektów? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający określił zasady sprawowania nadzoru autorskiego w materiałach 

przetargowych (SIWZ, wzór umowy itd.). 
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Pytanie nr 6  

Wobec zapisu SIWZ pkt 7.3.6. dotyczącego konieczności sprawowania przez Wykonawcę 

Nadzoru Autorskiego w ramach ustalonej ceny ofertowej nawet po przedłużeniu 

pierwotnego jego terminu, jaką datę maksymalną przewiduje zamawiający jako zakończenie 

Nadzoru Autorskiego na zadaniu? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający określił zasady sprawowania nadzoru autorskiego (w tym planowany termin 

końcowy) w materiałach przetargowych (SIWZ, wzór umowy itd.). 

Pytanie nr 7  

Biorąc pod uwagę ryzyka jakie mogą wystąpić podczas aktualizacji dokumentacji,                         

ze względu na liczne roboty budowlane realizowanie i zrealizowane przy trasie Kórnickiej 

od 2018r.  Szacowany termin realizacji zadania przez 11 miesięcy jest terminem 

niemożliwym (uzyskanie aktualizacji warunków, wykonanie aktualizacji dokumentacji 

zgodnie z warunkami (nowymi), uzgodnienie, uzgodnienie ZUD, Pozwolenie na Budowę) 

proszę o potwierdzenie terminu realizacje zgodnie z ogłoszeniem. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zapisy SIWZ i projektu umowy pozostają bez zmian. 

Pytanie nr 8 

Pkt 3.6.2. Nanieść dokumentację projektową na aktualną mapę do celów projektowych, 

która została opracowana na zlecenie Zamawiającego i stanowi załącznik nr 17 do SIWZ. 

Po czyjej stronie leży obowiązek zweryfikowanie Mapy DCP, ponieważ naniesienie 

dokumentacji nie jest jednoznaczne z zweryfikowaniem powstania ewentualnych nowych 

kolizji, które wynikają ze zmian w uzbrojeniu terenu od momentu uzgodnienia ZUD 

„Dokumentacji Pierwotnej”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że wykonawca ma obowiązek przeanalizować mapy do celów 

projektowych oraz infrastrukturę powstałą w terenie celem przygotowania aktualnej, 

optymalnej i poprawnej dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 9  

Czy naniesienie dokumentacji projektowej na Mapę do celów projektowych [MDCP] 

przekazaną przez Zamawiającego wiąże się z przejęciem odpowiedzialności za projekt 

przez nowego Projektanta i sprawdzającego branżowego (odpowiedniego tomu) za treść 
Projektu Budowlanego zgodnie z obowiązkiem Projektanta i Sprawdzającego wg Ustawy 

Prawo Budowlane. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Docelowa dokumentacja projektowa, która powstanie na bazie projektu pierwotnego będzie 

opracowaniem, za które odpowiadał będzie wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego 

postępowania.  

Pytanie nr 10 

Czy, jeśli w toku procedowania dokumentacji w ZUD okaże się, że projekt nie uwzględnia 

zmian, a warunki w „Dokumentacji Pierwotnej” są obowiązujące, to w czyim zakresie jest 

rozwiązanie zmian i korekta dokumentacji (tomu branżowego)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Docelowa dokumentacja projektowa, która powstanie na bazie projektu pierwotnego będzie 

opracowaniem, za które odpowiadał będzie wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego 

postępowania.  

Pytanie nr 11 

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że podpięcie wyłącznie MDCP                                  

do „Dokumentacji Pierwotnej” (wg. Pkt. 3.6.2.) jest wystarcza z punktu widzenia Prawa 

Budowlanego? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Docelowa dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym 

szczególnie Prawem Budowlanym. Za docelową dokumentację projektową odpowiadał 

będzie wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania. 

Pytanie nr 12 

Czy jeśli zmiana opisana w Pkt 3.6.2. będzie niosła za sobą obowiązek wprowadzenia 

również zmiany dat opracowania dokumentacji nie stanowi ryzyka dla dalszego 

procedowania Dokumentacji np. w Pozwoleniu na Budowę. Do projektów z określoną datą 

przypisane są odpowiednio uzgodnienia i zatwierdzenia, aktualne dla dokumentacji 

pierwotnej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Docelowa dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, za co 

odpowiadał będzie wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania. 

Potwierdzenie obowiązywania wydanych warunków i uzgodnień, ich aktualizacja i/lub 

pozyskanie nowych stanowić będą obowiązek wykonawcy. 

Pytanie nr 13 

Czy w ramach aktualizacji dokumentacji Pierwotnej, gdzie zmianie według SIWZ ulega 

podkład mapowy (a co się z tym wiąże również daty opracowania, osoby projektantów                     
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i sprawdzającego, itp.) nie jest konieczne wg opinii Zamawiającego przeprowadzenie trybu 

ponownego opiniowania/uzgadniania/zatwierdzania? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Docelowa dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, za co 

odpowiadał będzie wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania. 

Potwierdzenie obowiązywania wydanych warunków i uzgodnień, ich aktualizacja i/lub 

pozyskanie nowych stanowić będą obowiązek wykonawcy. 

Pytanie nr 14 

Jeśli aktualizacja dokumentacji polegająca m.in. na zmianie podkładu mapowego, dat 

opracowania, projektantów i sprawdzającego, itp.  będzie wymagać uzyskania stosownych 

(ponownych) uzgodnień i opinii zgodnie z obowiązującym prawem w tym zgodnie                                  

z obowiązującymi wytycznymi gestorów i jednostek niezależnych UM Poznania, czy koszt 

takiego działania Wykonawca ma uwzględnić w ofercie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Docelowa dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, za co 

odpowiadał będzie wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania, w ramach 

oferty którą złoży. 

Pytanie nr 15 

W związku z koniecznością aktualizacji Warunków (warunków, które nie są aktualne                         

na chwilę składania ofert), gdy nastąpi konieczność ponownego wykonania i uzgodnienia 

projektu oraz uzyskania ZUD, czy Zamawiający uzgodni możliwość wydłużenia czasu                    

na realizację zadania (wg SIWZ określono 11 miesięcy)? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że potwierdzenie obowiązywania wydanych warunków i uzgodnień, 

ich aktualizacja i/lub pozyskanie nowych stanowić będą obowiązek wykonawcy w ramach 

oferty. Zamawiający zwraca uwagę, że warunki itp. muszą być aktualne na dzień składania 

wniosku o decyzję ZRID/PnB, a nie na dzień składania ofert. Każda sytuacja wpływająca    

na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy będzie analizowana indywidualnie pod kątem 

przyczyn jej zaistnienia oraz wpływu na realizację Przedmiotu Umowy. 

Pytanie nr 16 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmian aktualizacyjnych polegających głównie 

na zmianie podkładu mapowego, zmianie Projektantów, sprawdzających lub zmianie daty 

opracowania - nie można wprowadzać zmian do ówcześnie uzgodnionych dokumentacji bez 

ponownego opiniowania/ uzgadniania/ zatwierdzania? Czy, ze względu na taką aktualizację 

dokumentacji powinno nastąpić ponowne uzgodnienie? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Ocena konieczności dokonania ponownych uzgodnień danego opracowania będzie 

należała do wykonawcy, który na podstawie nowej dokumentacji projektowej (zgodnej                     

z aktualnymi przepisami) będzie miał obowiązek uzyskać niezbędne decyzje 

administracyjne. 

Pytanie nr 17  

Ze względu na ponowne procedowanie uzgodnień mogą one potrwać miesiącami                            

(ze względu na zmiany jakie nastąpiły (np.: powstanie wydzielonego wydziału do spraw 

niepełnosprawnych, zmiany w wytycznych dot. infrastruktury rowerowej, wyposażenia 

przystanków i „mebli miejskich”, odmienne spojrzenie na rozwiązania przez inne osoby które 

będą aktualnie wydawały uzgodnienia i opinie) i mogą spowodować wiele zmian                                  

w projektach co obecnie nie jest możliwe do oszacowania. Natomiast dla Biura 

Projektowego kosztem wymiernym jest tu czas poświęcony na temacie przez Projektantów. 

W związku z powyższym, czy zmiany wynikające ze zmian jw. wprowadzonych                                  

do dokumentacji wg SIWZ kompletnych będą podlegały dodatkowym płatnością                                   

i ewentualnie będzie uzasadnione przedłużenie czasu na zrealizowania zadania? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że potwierdzenie obowiązywania wydanych warunków i uzgodnień, 

ich aktualizacja i/lub pozyskanie nowych stanowić będą obowiązek wykonawcy w ramach 

oferty. Każda sytuacja wpływająca na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy będzie 

analizowana indywidualnie pod kątem przyczyn jej zaistnienia oraz wpływu na realizację 

Przedmiotu Umowy. 

Pytanie nr 18 

Ewentualna konieczności uzyskania / aktualizacji uzgadniania sytuowania projektowanych 

sieci (tzw. ZUD) – w związku ze zmianami wynikającymi z nowych wymagań na etapie 

uzgodnień, zmian wynikających ze zmiany przepisów, standardów - np. standardów 

infrastruktury dla osób niepełnosprawnych leży po stronie Wykonawcy? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że potwierdzenie obowiązywania wydanych warunków i uzgodnień, 

ich aktualizacja i/lub pozyskanie nowych stanowić będą obowiązek wykonawcy w ramach 

oferty. 

Pytanie nr 19 

Wg Pkt. 3.6.3. Zmiany w zakresie rozwiązań zjazdów na Ringu Łacina zgodnie z wytycznymi 

ZDM. Zmiany wskazane w Pkt niosą za sobą konieczność na nowo uzgadniania rozwiązań 

drogowych w MIR, ZDM, konsekwencją tego, ze względu na zmiany standardów Miasta 

Poznania, jaki i osób uzgadniających (innych niż ówcześnie), będzie wydłuży proces 

uzgadniany jak i zmiany w zakresie projektu. W związku z tym należy potwierdzić, czy 
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zmiany w rozwiązań uzgodnionych w „Dokumentacji Pierwotnej” zanegowane                                   

na powtórnym etapie np. przez MIR będą podstawą do robót dodatkowych względem siwz. 

Należy w odpowiedzi również uwzględnić termin, który może się wydłużyć. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że potwierdzenie obowiązywania wydanych warunków i uzgodnień, 

ich aktualizacja i/lub pozyskanie nowych stanowić będą obowiązek wykonawcy w ramach 

oferty. Każda sytuacja (w tym ew. uwagi podmiotów uzgadniających, które dotyczą 

zakresów opracowanych i zatwierdzonych w ramach Pierwotnego Projektu) wpływająca na 

możliwość realizacji Przedmiotu Umowy będzie analizowana indywidualnie pod kątem 

przyczyn jej zaistnienia oraz wpływu na realizację Przedmiotu Umowy. 

Pytanie nr 20 

Zgodnie z OPZ Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w dokumentacji wytycznych 

dla renowacji kanału deszczowego KD1600. W zakresie inwestycji występują również inne 

kanały w tym sanitarne i melioracyjne, które zlokalizowane są pod torowiskiem?                              

Czy zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie opracowanie wytycznych dla kolektora kd1600? 

Czy w zakresie są również komory rewizyjne? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający przewiduje uwzględnienie wytycznych dla kanału deszczowego kd1600 

wskazanego w SIWZ, przy czym dokładny zakres będzie zależał od samych warunków 

wydanych przez odpowiedni podmiot. Jeśli wskutek opracowania docelowej dokumentacji 

projektowej stwierdzona zostanie konieczność przebudowy również innych sieci                            

(nieuwzględnionych w Pierwotnym Projekcie), to wykonawca będzie zobligowany do 

uwzględnienia tego w dokumentacji w ramach oferty. Jeśli jednostki uzgadniające wskażą 

na chęć przebudowy kolejnych sieci, ale nie będzie to konieczne wskutek realizacji 

Przedmiotu Umowy, to nie będzie to stanowiło obowiązku wykonawcy w ramach oferty. 

Pytanie nr 21 

Czy Zamawiający określi parametry techniczne jakie ma spełniać kanał po renowacji oraz 

technologię wykonania? Jeżeli nie to prosimy o informację na jakiej podstawie Wykonawca 

ma zaproponować rozwiązanie wariantowe renowacji kanału deszczowego bez znajomości 

stanu technicznego? Wg wiedzy i doświadczenia Wykonawcy opracowanie wytycznych, 

specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich bez wykonania monitoringu i badania 

kanału w tym brak dokumentacji projektowej renowacji kanału, może spowodować różne 

podejście Wykonawców na etapie składania ofert na roboty budowlane, a co za tym idzie 

może powodować brak zasad uczciwej konkurencji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wytyczne / warunki muszą zostać pozyskane przez wykonawcę od odpowiedniego 

podmiotu odpowiedzialnego za kanalizację deszczową w Poznaniu tj. Aquanet S.A. lub 
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Zarząd Dróg Miejskich w zależności od charakteru pozyskiwanego dokumentu. Wytyczne / 

warunki powinny narzucać konkretne technologie do wykonania renowacji. W przypadku, 

gdy powyższe nie zostanie zrealizowane w terminach określonych w umowie i SIWZ                           

z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, nie zostanie on pociągnięty                                          

do odpowiedzialności, a wpływ takiego zdarzenia na możliwość realizacji Przedmiotu 

Umowy będzie analizowany indywidualnie pod kątem przyczyn zaistnienia sytuacji oraz 

konsekwencji z tego wynikających. 

Pytanie nr 22 

Czy Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej powinien ująć koszty 

przekopów kontrolnych w celu potwierdzenia lokalizacji istniejących sieci? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający wskazuje, że obowiązkiem wykonawcy będzie weryfikacja infrastruktury                    

w terenie, sposób realizacji tego obowiązku pozostaje po stronie wykonawcy. 

Pytanie nr 23 

Czy w zakresie dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w tym 

opracowanie operatu wodno-prawnego np. dla odwodnienia wykopów lub odprowadzenie 

wód opadowych i roztopowych do gruntu? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie ma wiedzy, aby takie dokumenty były niezbędne do opracowania                           

w ramach niniejszego zadania. Docelowa dokumentacja projektowa musi być zgodna                       

z obowiązującymi przepisami, za co odpowiadał będzie wykonawca wyłoniony w ramach 

niniejszego postępowania. Potwierdzenie obowiązywania wydanych warunków, uzgodnień 

i decyzji, ich aktualizacja i/lub pozyskanie nowych stanowić będą obowiązek wykonawcy. 

 

Pytania i odpowiedzi nr pakietu nr 2 z 18.05.2020 r.  

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga w ramach niniejszego zamówienia również projekt zmian 

sygnalizacji świetlnej na rozbudowanym skrzyżowaniu w bezpośrednim sąsiedztwie Ringu 

tj. skrzyżowanie ul JPII – Kórnicka - Kaliska?  
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 .  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

W ramach przebudowy Ronda Rataje, na skrzyżowaniu ulic Kórnicka – Jana Pawła II nie 

wprowadza się zmian na wlocie Kórnicka od strony południowo – wschodniej, czyli od końca 

zakresu zadania GTR I. Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian                           

w ramach Przedmiotu Umowy, w tym konieczności opracowania nowego pełnego projektu 

stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej, wynikającego ze zmian wprowadzonych                       

w ramach innego zadania. Wykonawca będzie miał jednak obowiązek opracowania nowego 

programu sterowania sygnalizacją świetlną na tym skrzyżowaniu, który uwzględni zmiany 

wprowadzone w ramach zadania Rondo Rataje oraz zmiany wynikającego z projektu GTR 

I, czyli przestawienie sygnalizatorów tramwajowych oraz zwrotnicowych na przedmiotowym 

wlocie i ew. wpływ zmian na ul Kaliskiej. Projekt zmian na przedmiotowym skrzyżowaniu 

zostanie udostępniony przyszłemu wykonawcy niniejszego zadania. 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający wymaga aktualizacji projektów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

Pleszewska/Warczygłowy oraz Polanka/Kaliska? Nadmieniamy, iż od czasu poprzedniego 

projektu zostało otwarte i działa CH Posnania co mogło wpłynąć znacząco na zmianę 

struktury ruchowej na przedmiotowych skrzyżowaniach.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Intencją Zamawiającego nie jest dokonywania zmian w projektach organizacji ruchu                            

i sygnalizacji świetlnej. Zamawiający przewiduje, że projekt organizacji ruchu będzie 

wymagał aktualizacji w sytuacji, gdy będzie to wymagane wskutek innych koniecznych 
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zmian w projekcie, zwłaszcza wymienionych wprost w SIWZ. Ponadto zwracamy uwagę,  

że CH Posnania zostało otwarte w 2016 roku, a dokumentacja projektowa jest z 2018r., 

gdzie zatwierdzenie MIR dla stałej organizacji ruchu w zakresie tzw. Ringu Łacina datowane 

jest na połowę 2017r., wobec czego projekt był weryfikowany przez odpowiednie jednostki 

już po otwarciu CH Posnania. Zatwierdzenia MIR dla stałej organizacji ruchu dla GTR I oraz 

Ringu Łacina są aktualne. 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający posiada wytyczne ZDM, MIR, MPK lub ZTM dot. nowych wymagań                      

dla projektów sygnalizacji świetlnej np. w zakresie sterowania priorytetami, lokalizacji i typów 

sygnalizatorów dla tramwajów, prowadzenia kanalizacji kablowej, rozwiązań rowerowych 

itp.? Od realizacji poprzedniej dokumentacji minęło już kilka lat i z doświadczenia Projektant 

wie, że zmieniła się także optyka wymagań i uzgadniania sygnalizacji oraz organizacji ruchu 

w Poznaniu.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wszelkie sprecyzowane wymagania / wytyczne dla przedmiotowego zadania zostały 

załączone do SIWZ. Dodatkowo wskazano na ogólnie dostępne obowiązujące przepisy 

prawa i standardy miejskie, do których wykonawca ma obowiązek dostosować 
dokumentację projektową. Wszelkie szczegółowe wytyczne / warunki niezbędne                             

do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz umowy pozyska 

wykonawca. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający potwierdza, że w zakresie zmian w układzie drogowym w grę wchodzą 

tylko zmiany związane ze zjazdami? Z doświadczenia Projektanta wynika, iż przy 

ponownym uzgadnianiu aktualizowanej dokumentacji ZDM lub MIR chce wprowadzenia 

dalej idących zmian elementów drogowych, np. geometria, prowadzenie ruchu rowerowego 

itp.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wszelkie sprecyzowane wymagania / wytyczne dla przedmiotowego zadania zostały 

załączone do SIWZ lub zapisane w treści SIWZ, w tym wskazano na obowiązek 

dostosowania dokumentacji do obowiązujących standardów miejskich (standardy 

rowerowe, czy standardy dostępności), co stanowi wprost informację o zmianach projektu 

drogowego z tego wynikających. Zamawiający nie przewiduje zmian głównych założeń 

projektowych. 

Pytanie nr 5 

Czy projekt w obrębie skrzyżowania Jana Pawła II - Kórnicka należy zaadoptować                             
z przeprojektowanego skrzyżowania w ramach przebudowy Ronda Rataje? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

W ramach przebudowy Ronda Rataje, na skrzyżowaniu ulic Kórnicka – Jana Pawła II                  

nie wprowadza się zmian na wlocie Kórnicka od strony południowo – wschodniej, czyli                 

od końca zakresu zadania GTR I. Projekt zmian na przedmiotowym skrzyżowaniu zostanie 

udostępniony przyszłemu wykonawcy celem weryfikacji czy ma wpływ na projekt GTR I, 

niemniej Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian w ramach Przedmiotu 

Umowy. 

Pytania i odpowiedzi z pakietu nr 3 z 18.05.2020 r.  

Pytanie nr 1  

Czy w związku na upływający czas od chwili złożenia projektu pierwotnego (2018r.) „Zieleń 

i Gospodarka Drzewostanem” Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aktualizacji 

opracowania np. (wycinki bieżąca, utrzymaniowe, wypady drzew chorych lub 

przewróconych w wyniku siły wyższej lub przyrost zieleni w okresie od wykonania 

inwentaryzacji do dnia dzisiejszego min 2 lata. 

Wyjaśnia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że jednym z elementów składowych aktualizacji dokumentacji 

projektowej jest weryfikacja stanu istniejącego obszaru inwestycji i uwzględnienie wszelkich 

rozbieżności względem Projektu Pierwotnego.  

Pytania nr 2  

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający przewiduje zrealizowanie zadania w co wchodzi: 

aktualizacja „Projektu Pierwotnego” z uzyskaniem nowych warunków lub przedłużeniem 

starych, uzgodnienie dokumentacji w zakresie zmian przedstawionych w Pkt II.4) Krótki 

opis przedmiotu zamówienia Pkt 3.6. Podstawowym założeniem jest wykonanie 

aktualizacji Pierwotnego Projektu celem uzyskania decyzji ZRID dla obiektu, który będzie 

uwzględniał wybudowaną w okolicy infrastrukturę, wskazane zmiany w wytycznych (poniżej) 

oraz aktualne przepisy prawa i standardy lokalne. 

Oraz uzyskania Decyzji ZRID. 

Proszę o potwierdzenie, że uwzględniając zakres rzeczowych zmian (PKT 3.6), 

uwarunkowań związanych z procedowaniem uzyskiwania (lub przedłużania) warunków, 

uzyskiwania uzgodnień (m.in. od MIR lub ZDM) oraz z czasem uzyskiwania decyzji ZRID,                  

że termin realizacji zadania 11 miesięcy jest realny do osiągnięcia. Należy uwzględnić 
obostrzenia COVID-19, które aktualnie powodują ograniczenia dla Wykonawcy dostępu                   

do jednostek Administracji Publicznej i nie tylko. 
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Wyjaśnia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że terminy wskazane w SIWZ pozostają bez zmian, a każdy 

przypadek konieczności wydłużenia terminów realizacji zadania z przyczyn nieleżących po 

stronie wykonawcy będzie badany indywidulanie i oceniany zgodnie z postanowienia 

zawartej umowy oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 

2. a/a 

Sprawę prowadzi/osoba sporządzająca pismo: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. Zam. Publ. Tel. +48 61 
884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl  


