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l.dz.2713/PIM/06/20/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 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SWZ) w postępowaniu:  

Pakiet nr 3 z 11.06.2021 r. 

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  

Zamawiający informuje, że zmienia zapis w § 11 ust. 1 lit. j) nadając brzmienie:                                    

a) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy                              

w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każde stwierdzone naruszenie.  

Pakiet nr 4 z 11.06.2021 r.  

Pytanie nr 1  

Dotyczy D.05.03.05, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC11S,KR2 wskazano asfalt 

wielorodzajowy 50/70, co jest sprzeczne z podaną wyżej normą PN-EN 12 591 oraz 

wymaganiami przedstawionymi w tab.3. Ponadto asfalty wielorodzajowe są już niedostępne 

na rynku. Prosimy o potwierdzenie , że należy zastosować lepiszcze 50/70 wg PN-EN 

12 591. 

 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
 
www.pim.poznan.pl  
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdzam, że należy zastosować lepiszcze 50/70 wg PN-EN 12 591.  

Pytanie nr 2  

Dotyczy D.05.03.05, D.05.03.05a. Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, 

WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA                      

i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1,WT-2 2014?  Wspomniane dokumenty 

zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                         

i Autostrad z 2014 roku.  

Wyjaśnienia Zmawiającego 

Zamawiający  wyraża zgodę na zastosowanie WT-1, WT-2 2014. 

Pytanie nr 3  

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie materiały z rozbiórki przewidziane są do utylizacji,  

w przeciwnym wypadku wnioskujemy o jednoznaczne wskazanie które materiały 

przewidziano do odzysku oraz miejsce ich odwozu/składowania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że wszystkie materiały z rozbiórki przewidziane są do utylizacji.  

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie kanału technologicznego nie jest przedmiotem 

niniejszego postępowania. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o udostępnienie 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych obejmujących wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru powyższych robót oraz dodanie odpowiednich pozycji 

kosztorysowych/udostępnienie odpowiedniego przedmiaru robót. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający potwierdza, że kanał technologiczny jest do wykonania w ramach 

przedmiotowego zadania. W załączeniu przekazujemy przedmiar i STWIORB.  

Pytanie nr 5 

Zgodnie z SST D-01-02.04 roboty rozbiórkowe obejmują m. in. rozebranie podbudowy                     

z tłucznia oraz podbudowy kamiennej. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,               

za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania                

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. W związku z powyższym 

wnioskujemy o jednoznaczne wskazanie ilości warstw konstrukcyjnych przewidzianych               

do rozbiórki (w szczególności powierzchni oraz grubości warstw) oraz dodanie 



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 3 z 4 

 odpowiednich pozycji kosztorysowych lub wskazanie w której istniejącej pozycji 

kosztorysowej oferenci powinni uwzględnić koszty wykonania ww. robót. W przeciwnym 

wypadku prosimy o potwierdzenie, że ww. roboty zostaną rozliczone w ramach robót 

dodatkowych.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubości podbudowy do rozbiórki 20 cm                           

w powierzchniach tożsamych z powierzchnią warstwy podstawowej. Koszty prac należy 

uwzględnić w pozycji głównej.  

Pytanie nr 6 

Zgodnie z pkt. 3 Opisu Technicznego (Projekt Zagospodarowania Terenu) w ramach 

przedmiotowego zadania przewiduje się regulację wysokościową uzbrojenia podziemnego. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia 

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych                

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ                  

na sporządzenie oferty”. W związku z powyższym wnioskujemy o jednoznaczne wskazanie 

zakresu uzbrojenia podziemnego do regulacji a w szczególności o określenie rodzaju 

uzbrojenia do regulacji, ilości uzbrojenia do regulacji, udostępnienie Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych obejmujących wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

powyższych robót oraz dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych/udostępnienie 

odpowiedniego przedmiaru robót. W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie,                         

że ww. roboty zostaną rozliczone w ramach robót dodatkowych.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zgodnie z przekazanym projektem zagospodarowania terenu należy wykonać regulacji 

następujących elementów infrastruktury: 

- zawory sieci gazowej: 11 

- studzienki telekomunikacyjne: 10 

- studzienki/studnie wodociągowe i kanalizacyjne: 24 

Uzupełniono przedmiar/oferta o pozycję do regulacji. W załączeniu przesyłamy 

specyfikację.  

Pytanie nr 7 

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją przetargową w rejonie istniejących sieci 

teletechnicznych, gazowych, sanitarnych i elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić roboty zgodnie z zaleceniami wynikającymi m. in. z uzgodnień branżowych. 

Udostępnione przez Zamawiającego uzgodnienia i warunki techniczne straciły ważność,              

w związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie ważnych warunków technicznych 

oraz uzgodnień z poszczególnymi gestorami sieci (zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo  
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zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny                          

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”).  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Ważność warunków technicznych przy opracowywaniu dokumentacji projektowej 

wymagana jest do czasu uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę. Warunki te określają 

standardowe wymagania gestorów sieci. Obowiązkiem wykonawcy jest poinformowanie 

gestorów o terminie planowanych robót.  

 

Z poważaniem  

 

 

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, specjalista ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16 e-mail: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl  


