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l.dz.2622/PIM/06/21/MK/2021-296             

Dotyczy:  postępowania przetargowego pn. „Przebudowa ul. Żelaznej w Poznaniu”, 

nr postepowania PIM/05/21/ZP29/2021-296. 

 Na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu:  

Pakiet nr 1 z 10.06.2021 r.  

Pytanie nr 1  

W ramach realizacji przedmiotu umowy obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe, jednak  

w załączonych przez Zamawiającego kosztorysach brakuje branży telekomunikacyjnej.                 

W dokumentacji przetargowej znajduje się jednak dokumentacja dotycząca budowy kanału 

technologicznego. Proszę o załączenie brakującego przedmiaru lub o informację w jaki 

sposób mają być rozliczane roboty związane z kanałem technologicznym. 

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający w załączeniu udostępnia uzupełnione przedmiary ofertowe.  

Pakiet nr 2 z 11.06.2021 r.   

Pytanie nr 1  

Lista załączników do SWZ (SWZ str. 22 -23) – numeracja załączników nie jest zgodna                           

z numerami podanymi na załącznikach (np. zał. 6, 7 i 14). 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający udostępnia skorygowany nr 13.  

 

 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
 
www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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Pytanie nr 2  

W oświadczeniu zał. nr 6 - 7 do SW, w środkowej ramce Wykonawca ma oświadczyć,                     

że „podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności  

w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczania z postepowania na podstawie art. 108 ust. 

1 pkt. 1, 2, 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych**” W jaki sposób Wykonawca 

powinien poinformować o czynnościach, których dokonał w celu samooczyszczenia, jeśli 

istnieją wobec niego inne podstawy do wykluczenia wymienione w SWZ pkt 19.1, a nie 

uwzględnione w ww. oświadczeniu? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Wykonawca składa oświadczenia w których informuje, Zamawiającego o czynnościach, 

których dokonał w celu samooczyszczenia.  

Pakiet nr 3 z 11.06.2021 r. 

Pytanie nr 1 

Dotyczy punktu 22.5 SWZ – punktor piętnasty na stronie 16. Prosimy o skonkretyzowanie, 

jakie inne podmioty wykonujące roboty w obszarze realizowanego zadania i w jakim 

zakresie przestrzennym i czasowym będą kolidować z wykonywaniem inwestycji przez 

Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy ujęcia określonych obowiązków 

w ofercie, to na podstawie Art. 99 ust. 1 zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia                 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Szczegóły koordynacji w ramach przebudowy ulicy Żelaznej z pracami Aquanet 

(wykonywanymi przez odrębnego Wykonawcę) zgodnie z  dokumentacją projektową 

Aquanet (Załącznik nr 14) w okresie opisanym harmonogramem Aquanet (Załącznik nr 15). 

Pytanie nr 2  

Dotyczy pkt 24 SWZ, punktor czwarty na str. 18. W treści jest odwołanie do ppkt c). Nie ma 

tu takiego podpunktu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający zmienia zapis odwołania z ppkt. c na punktor nr 3. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 9) wzoru umowy. Czy Wykonawca w ramach tego zadania będzie 

faktycznie zobowiązany do uzyskania decyzji na dokonanie zajęcia pasa drogowego                       

i poniesienia kosztów dokonanych zajęć? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że wskazane postanowienie umowne należy rozumieć zgodnie                  

z jego literalnym brzmieniem, które po stronie wykonawcy kreuje zobowiązanie                               

do uzyskania decyzji o dokonaniu zajęcia pasa drogowego i poniesienia ewentualnych 

kosztów dokonanych zajęć, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

Pytanie nr 4  

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 19) wzoru umowy. Zobowiązanie określone w tym punkcie jest 

"rozmyte" i nieokreślone, w związku z czym stanowi rażące naruszenie art. 99 ust. 1 ustawy 

PZP. Wnosimy o konkretne wymienienie i opisanie utrudnień, które Wykonawca ma 

uwzględnić w ofercie (zarówno pod kątem kosztowym, jak i terminowym) lub - w przeciwnym 

razie - wykreślenie tego punktu z umowy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Brak zgody na wykreślenie lub zmianę. Każdy przypadek wystąpienia ewentualnych,                      

a nieprzewidzianych na etapie składania oferty utrudnień, awarii, siły wyżej itp. będzie 

odrębnie rozpatrywany, szczególnie w świetle przepisów PZP dot. dopuszczalnej zmiany 

umowy.   

Pytanie nr 5  

Dotyczy § 5 ust. 2 pkt b) wzoru umowy. Co Zamawiający ma na myśli pod zapisem 

"sporządzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k" ? Czy 

kolejne zdania tego podpunktu opisują to zobowiązanie "sporządzenia dokumentacji 

filmowej", czy może ta "ciągła rejestracja zdjęć poklatkowych time-lapse" jest dodatkowym 

zobowiązaniem oprócz dokumentacji filmowej? Jeśli "dokumentacja filmowa" stanowi 

osobne zobowiązanie od zdjęć w systemie time-lapse, prosimy o skonkretyzowanie 

wymaganych parametrów, czasu nagrywania, ilości kamer itp. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

W § 5 ust. 2 zostały dostatecznie wskazanie parametry dotyczące wykonania dokumentacji 

zdjęciowej (lit. a) oraz dokumentacji filmowej (lit. b). Wskazane postanowienia umowne 

należy wykładać zgodnie z ich literalnym brzmieniem.  

Pytanie nr 6 

Dotyczy § 10 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że okres aż 30 dni na 

akceptację projektu umowy z podwykonawcą stanowi istotne ryzyko terminowej realizacji 

zadania. Nie ma żadnego uzasadnienia, by dokonanie tej czynności przez Zamawiającego 

miało trwać aż tak długo. Ustawodawca przewidział w ustawie PZP wystarczająco długi i 

bardziej racjonalny czas 14 dni na akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

Wnosimy o skrócenie tego terminu do 14 dni. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Po pierwsze, nie ma podstawy aby a priori 

stawiać tezę, iż wskazany okres 30-dniowy powodować będzie ryzyko nieterminowej 

realizacji zadania. Po wtóre, nadmienić należy, iż nie jest prawdą, że w ustawie PZP 

ustawodawca przewidział termin 14 dni-dniowy. W tym miejscu Zamawiający odsyła do 

treści przepisu art. 437 ust. 1 pkt 2 PZP. 

Pytanie nr 7  

Dotyczy § 11 ust. 1 lit. j) wzoru umowy. Rażąco wysoka kara, która, biorąc pod uwagę 

szacowaną wartość zamówienia, wyniesie ponad 100 tys. zł za każde stwierdzone 

nieautoryzowane przez Zamawiającego przekazanie jakiejkolwiek informacji o realizowanej 

inwestycji publicznej przedstawicielowi mediów lub osobom trzecim. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

 Wyjaśnienia w trakcie opracowywania.  

 

 

 

Z poważaniem  

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Przedmiary ofertowe, 

2. Załącznik nr 13. 

  

 

Otrzymują:  
1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 
2. a/a 
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