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l.dz. ……./PIM/10/20/DK/2017-134             

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ulicy 

Lotniczej w Poznaniu – powtórka” - numer ref. PIM/09/20/ZP52/2017-134.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 
Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu: 

 

Zestaw pytań nr 2 z dnia 29 września 2020 r. 

  

1. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, pkt.2.5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę                                    
na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy podbudowy i wiążącej. Przywołany                   
w SST dokument techniczny WT2-2014 dopuszcza ten materiał w ilości do 20% "metodą 
na zimno" oraz do 30% "metodą na ciepło". Granulat asfaltowy przy spełnieniu 
odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym                   
w normie PN-EN 13 108-8. Jego zastosowanie obniży koszt inwestycji, przy zachowaniu 
wszystkich wymaganych właściwości mm-a. 
Wyjaśnienie:  
Wprowadzono możliwość zastosowania granulatu asfaltowego – w załączeniu skorygowane 
specyfikacje D-04.07.01 i D-05.03.05/a. 
 

2. Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.4. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego 
drobnego , co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10. tj. WT1-2014. Zgodnie 
z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do warstw ścieralnych 
KR1-2. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować 
materiały zgodne z w/w instrukcją techniczną. 
Wyjaśnienie:  
Tabelka z wymaganiami dla kruszywa niełamanego drobnego została uzupełniona  
– w załączeniu skorygowana specyfikację D-05.03.05/b. 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  
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3. Dotyczy D.05.03.05b, pkt.5.2, tab.5a. Błędnie podano minimalną zawartość asfaltu dla 
mieszanki AC11S, KR3-4. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt. 10, tj. WT2-2014, 
parametr ten powinien wynosić Bmin5,8. Przy zaproponowanej ilości lepiszcza nie jest 
możliwe spełnienie wymaganej odporności na deformacje trwałe. Prosimy o skorygowanie 
treści SST, bądź potwierdzenie , że należy stosować się do w/w wytycznych technicznych.  
Wyjaśnienie:  
Poprawiono zawartość asfaltu dla mieszanki dla KR3÷KR4, AC11S – w załączeniu 
skorygowana specyfikację D-05.03.05/b. 
 

4. Dotyczy D.05.03.05b, pkt.5.2. Nad tab.5a znajduje się niezrozumiały zapis: "Minimalna 
zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa                         
od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3… ". Zapis jest niezgodny                           
z instrukcją WT2-2014. W dokumencie tym uwzględniono już błąd dozowania składników               
w Bmin, które zostało podwyższone w stosunku do WT2-2010. Kolejna nadwyżka asfaltu             
o 0,3% może spowodować pogorszenie właściwości mm-a, szczególnie w zakresie 
odporności na deformacje trwałe. Prosimy o wykreślenie tego zapisu. 
Wyjaśnienie:  
Skorygowano zapis nad tabelą 5a – w załączeniu skorygowana specyfikację D-05.03.05/b. 
 

5. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres 
gwarancyjny na oznakowanie poziome cienkowarstwowe powinien wynosić maksymalnie 
12 miesięcy, dla oznakowanie grubowarstwowego 36 miesięcy. Nawiązując                                      
do maksymalnej 60-miesięcznej gwarancji obowiązującej dla niniejszego kontraktu prosimy 
o weryfikację i ewentualne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania 
poziomego. 
Wyjaśnienie:  
Wprowadza się wymienione przez Wykonawcę terminy gwarancyjne na oznakowanie 
poziome – w załączeniu skorygowana specyfikację D-07.01.01. 
 

6. Prosimy o podanie lokalizacji szlabanu wymienionego w poz. 67 kosztorysu drogowego  
i wyjaśnienie czy szlaban ten ma mieć zasilanie elektryczne? 
Wyjaśnienie:  
Szlaban zlokalizowany jest w pasie dzielącym ulicy Dąbrowskiego i ma mieć zasilanie 
elektryczne. 
 

7. W załączonej dokumentacji przetargowej znajduje się projekt docelowej organizacji ruchu 
w zakresie ZDM. Czy wykonanie tego oznakowania jest w zakresie przedmiotu 
zamówienia? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotu zamówienia, jest również wykonanie 
organizacji ruchu w zakresie ZDM. 
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8. Ze schematu światłowodowego znajdującego się projekcie kanału technologicznego 
wynika, że należy wykonać spawanie i pomiary kabli w innych ilościach niż są ujęte                            
w przedmiarze. Prosimy o rozbicie pozycji w przedmiarze na wykonanie pierwszego spawu 
oraz każdego kolejnego włókna, analogicznie pomiary światłowodu jako pierwszy pomiar 
oraz każde kolejne mierzone włókno światłowodowe.  
Wyjaśnienie:  
W pozycji przedmiarowej należy przewidzieć 6 pierwszych spawów w kablu oraz 146 jako 
"każdy następny" i analogicznie z pomiarami. 
 

9. W pkt. 17.9 Zamawiający ujął wytyczne do uwzględnienia kosztów dotyczących 12-
miesiącznego okresu pielęgnacji zieleni natomiast w poz. 79 kosztorysu ujęto okres 
pielęgnacji 3 lata. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie:  
Należy przyjąć okres pielęgnacji drzew 12 miesięcy. 
 

10. Prosimy o potwierdzenie iż okres pielęgnacji wykazany w pkt. 17.9 siwz dotyczy również 
poz. 57. kosztorysu tzn. humusowania i obsiania skarp. 
Wyjaśnienie:  
Należy przyjąć okres pielęgnacji trawników 12 miesięcy. 
 

11. Prosimy o informację jaki rodzaj podsypki należy zastosować na kanalizacji 
deszczowej? W opisie znajduje się zapis o podsypce piaskowej, natomiast na rys. 6                          
w dokumencie „PW-T03-KD” wskazane jest zastosowanie żwiru 2-8 mm.  
Wyjaśnienie:  
Dla kanalizacji deszczowej należy stosować podsypkę piaskową. 
 

12. Prosimy o informację czy w ramach obetonowania włazów należy zastosować zestawy 
naprawcze?  
Wyjaśnienie:  
W ramach obetonowania włazów należy stosować zestawy naprawcze. 
 

Zestaw pytań nr 3 z dnia 30 września 2020 r. 

 

1. Dotyczy pkt 7.3 punktor czwarty SIWZ oraz § 1 ust. 2 lit. f wzoru istotnych postanowień 
umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): czy obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca jest zobowiązany                  
do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa. 
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2. Dotyczy pkt 17.9 punktor drugi SIWZ: proszę szczegółowo opisać zakres pielęgnacji,                       
o której mowa w tym postanowieniu. 
Wyjaśnienie:  
Zakres pielęgnacji posadzonych drzew został szczegółowo opisany w SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - D.09.01.01 - ZIELEŃ 
DROGOWA pkt. 5.2.2. Pielęgnacja po posadzeniu – strona 466 STWiORB. 
 
Zakres pielęgnacji trawników -  pielęgnacja powinna polegać na:  
• Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

o pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm,  

o pierwsze koszenie powinno skrócić trawę nie więcej niż 1/3 jej wysokości,  
o następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 15 cm,  
o wysokość trawy po skoszeniu nie może być niższa niż 3 cm,  
o ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1- 

miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków 
klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),  

o koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  

• chwasty trwałe należy usuwać ręcznie.  
 
3. Dotyczy pkt 17.9 punktor trzeci SIWZ: w myśl tego postanowienia wykonawca powinien 
uwzględnić koszty „dwunastomiesięcznej pielęgnacji zieleni wraz z założeniem, 
demontażem i przechowaniem osłon zimowych zgodnie z dokumentacją”. Od kiedy biegnie 
dwunastomiesięczny okres, o którym mowa w ww. postanowieniu? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający wykreśla „wraz z założeniem, demontażem i przechowaniem osłon 
zimowych”. Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji rozpoczyna się od dnia 
następnego odbioru końcowego. 
 

4. Dotyczy pkt 17.9 punktor jedenasty SIWZ: proszę podać koszt jednostkowy dla 
„utrzymania ciągłości oświetlenia ulic” i wskazać, czego on dotyczy; bez danych w zakresie 
kosztu „utrzymania ciągłości oświetlenia ulic” niemożliwe jest obliczenie ani nawet 
oszacowanie łącznego związanego z tym kosztu, który – jak podano w SIWZ – „wykonawca 
powinien uwzględnić”.  
Wyjaśnienie:  
Należy utrzymać ciągłość oświetlenia, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 
ENEA Oświetlenie znak WEA18E007610, z dnia 16 listopada 2018 r. załączonego                        
do projektu wykonawczego. 
 

5. Dotyczy pkt 17.9 punktor czternasty SIWZ: w jakim zakresie i jak często wykonawca ma 
sporządzać dokumentację fotograficzną i filmową, o której mowa w tym postanowieniu? 
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Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien sporządzać dokumentację fotograficzną               
i filmową codziennie, dokumentując postęp robót. 
 

6. Dotyczy pkt 17.9 punktor dwudziesty SIWZ: czy wymiana „zniszczonych lub 
uszkodzonych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych”, o której mowa 
w tym postanowieniu, odnosi się tylko do znaków zniszczonych lub uszkodzonych przez 
wykonawcę? Jeśli nie, proszę przedstawić kompletną inwentaryzację znaków 
przeznaczonych do wymiany. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że dotyczy to znaków uszkodzonych i zniszczonych przez 
Wykonawcę. 
 

7. Dotyczy § 1 ust. 2 lit. b wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ):              
w jakim terminie należy dostarczyć kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej? 
Wyjaśnienie:  
Mapę należy dostarczyć  w terminie do daty odbioru końcowego. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w celu uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia 
sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego 
konieczne jest dostarczenie mapy opatrzonej klauzulą urzędową Organu Służby 
Geodezyjnej i Kartograficznej, stanowiącej potwierdzenie przyjęcia do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów o których mowa 
w art. 12a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz.276 ze zm.), w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo 
oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 
 

8. Dotyczy § 1 ust. 2 lit. f wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): czy 
obowiązkiem wykonawcy jest uzyskanie „zaświadczenia wydanego przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu                        
w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego”? 
Wyjaśnienie:  
Tak obowiązkiem wykonawcy, jest uzyskanie takiego zaświadczenia. 
 

9. Dotyczy § 1 ust. 2 lit. a oraz ust. 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 17-19 wzoru istotnych postanowień 
umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych 
„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania                   
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, przy czym – zgodnie z art. 31 
ust. 1 ww. ustawy – „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane                  
za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
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robót budowlanych”. Przedmiotem zamówienia publicznego pn. są roboty budowlane, 
zatem nie tylko art. 29 ust. 1 ww. ustawy ale i jej art. 31 ust. 1 mają zastosowanie. Proszę 
wobec powyższego podać, na jakiej podstawie: 
- w zakresie „organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji 
ruchu” przedmiot ww. zamówienia jest nieokreślony, tj. wykonawca ma podjąć się ww. 
organizacji „bez względu na ich ilość” (§ 1 ust. 2 lit. a wzoru istotnych postanowień umowy) 
oraz w zakresie czynności, wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 17-19 wzoru istotnych 
postanowień umowy, 
- na wykonawcę przerzucono „ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu” m.in. co do „ilości 
zmian czasowej organizacji ruchu” (§ 1 ust. 9 wzoru istotnych postanowień umowy). 
W obu ww. sytuacjach wykonawca zamiast otrzymać od zamawiającego jednoznaczne 
dane pozwalające obliczyć cenę oferty, ma sam określić zakres przedmiotu zamówienia – 
co jest ewidentnie sprzeczne z ww. przepisami. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia powinna                             
w dostateczny sposób opisywać przedmiot zamówienia. Nie jest wymagane, aby opisywała 
każdą potencjalną sytuację i ewentualną zmianę okoliczności.  
Postanowienia § 1 ust. 2 lit. a oraz ust. 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 17-19 wzorca umowy nie 
naruszają ww. zasad opisu przedmiotu zamówienia oraz nie wpływają na możliwość 
określenia jego rzeczywistego zakresu lub warunków realizacji, w stopniu 
uniemożliwiającym wycenę oferty.  Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot 
zamówienia, opisuje zakres koniecznych robót na tyle precyzyjnie, że Wykonawca 
analizując tę dokumentację jest w stanie przewidzieć, w jakim zakresie powstanie 
konieczność zachowania dojazdów do posesji, objazdów w związku                                                      
z wykonywaniem robót. Zamawiający w zakresie tymczasowej organizacji ruchu 
porozstawia pewna swobodę Wykonawcy, który dzięki temu może samodzielnie opracować 
i wykonać tymczasową organizacją ruchu dostosowując je do postępu prowadzonych przez 
siebie robót oraz potrzeb mieszkańców.   
 

10. Dotyczy § 1 ust. 4 i 5 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Proszę wyjaśnić, na jakiej podstawie zamawiający oczekuje od wykonawcy oświadczenia, 
że posiada komplet dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 oraz „zapoznał się z nimi 
szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, 
że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy” oraz że 
„zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną z budową i zapewnia, że 
nie budzi ona jego wątpliwości”. Umieszczenie w umowie ww. oświadczeń stoi w 
sprzeczności z art. 651 kc oraz obszernym orzecznictwem odnoszącym się do tego 
przepisu, zgodnie z którym wykonawca nie ma obowiązku drobiazgowej weryfikacji 
dokumentacji projektowej przedstawionej przez inwestora (zamawiającego); ponadto 
celowość ww. oświadczeń jest podważona przez § 18 ust. 1 wzoru istotnych postanowień 
umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Wyjaśnienie:  
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Zamawiający informuje, że postanowienia z § 1 ust. 4 i 5 wzorca umowy nie stoją                             
w sprzeczności z postanowieniami z § 18 ust. 1 oraz art. 651 k.c. Oświadczania Wykonawcy 
o treści wynikającej z tych postanowień dotyczą sytuacji aktualnej, tj. na dzień podpisania 
umowy. Oświadczenie to stanowi jedynie potwierdzenie faktu, że zawarcie umowy 
poprzedzone zostało zaznajomieniem się przez Wykonawcę z opisem przedmiotu 
zamówienia w postaci dokumentacji oraz, że dokumentacja w ocenie Wykonawcy (jako 
podmiotu profesjonalnego) może stanowić podstawę realizacji Przedmiotu Umowy                          
w warunkach terenowych, w których inwestycja będzie realizowania. Art. 651 k.c. oraz art. 
18 ust. 1. wzorca umowy dotyczy ewentualnej, przyszłej sytuacji, kiedy to w toku realizacji 
inwestycji, może okazać się, że dokumentacja dostarczona przez Zmawiającego nie jest 
przydatna do realizacji Przedmiotu Umowy. Zgodnie z ww. regulacjami Strony zobowiązane 
są do współpracy w takiej sytuacji, a na Wykonawcy ciąży obowiązek niezwłocznego 
poinformowania Zamawianego. Postanowienie § 1 ust. 4 i 5 wzorca umowy ma na celu 
potwierdzenie przez Wykonawcę, iż zawierając Umowę zapoznał się z Przedmiotem 
Umowy i warunkami jego wykonania, natomiast postanowienie z § 18 ust. 1 reguluje 
procedurę postępowania Stron w przypadku zaistnienia sytuacji, o jakiej mowa w art. 651 
k.c. 
 

11. Dotyczy § 1 ust. 6 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Proszę 
wyjaśnić, na jakiej podstawie zamawiający „wskaże sposób działania” w przypadku 
„jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających” z umowy 
lub SIWZ. Wykonawca ponownie przypomina, że ustawowym obowiązkiem zamawiającego 
jest opisanie przedmiotu zamówienia w „sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” – między umową a SIWZ, a także między 
dokumentami wchodzącymi w skład SIWZ (np. między dokumentacją projektową                              
a STWiORB) nie mogą występować rozbieżności. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że postanowienie w § 1 ust. 6 załącznika nr 1 do SIWZ jest 
konsekwencją obowiązku wykonawcy wykonania całości przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego opisanego w SIWZ oraz Umowie i innych dokumentach. Postanowienie                  
to znajdzie zastosowanie jedynie w sytuacji, w której w toku realizacji zamówienia pojawi 
się kwestia, której nie rozstrzyga jednoznacznie dokumentacja. W takiej sytuacji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia, które rozwiązanie przedmiotowej 
kwestii zostanie zastosowane. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia 
powinna w dostateczny sposób opisywać przedmiot zamówienia. Nie jest wymagane, aby 
opisywała każdą potencjalną sytuację i ewentualną zmianę okoliczności.  
Powyższe zastrzeżenie wzorca umowy nie narusza precyzji opisu przedmiotu zamówienia                               
oraz nie wpływa na możliwość określenia jego rzeczywistego zakresu lub warunków 
realizacji. Stanowi jedynie uregulowanie ustalania sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 
w kwestiach nieprzewidzianych w dokumentacji. 
 
12. Dotyczy § 2 ust. 4 lit. c wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 
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a) Czy pomimo braku uzyskania akceptacji zamawiającego dla „ostatecznego obmiaru 
wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów” zgłoszenie gotowości                        
do odbioru końcowego będzie skuteczne? Co w przypadku, gdy wykonawca i zamawiający 
będą w sporze co do zakresu (obmiaru) robót oraz ich „ostatecznych kosztów”? 
b) Czy pomimo braku uzyskania akceptacji zamawiającego dla „wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych 
robót” przez „odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera 
Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru” zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego 
będzie skuteczne? 
c) Czy „Kierownik Projektu” i „osoby reprezentujące Zamawiającego, uprawnione                    
do zaciągania zobowiązań”, które w myśl ww. przepisu mają złożyć podpisy na  
„wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót – oferta, uwzględniającym ilości 
ostatecznie wykonanych robót”, mogą odmówić zrobienia tego, jeśli ww. przedmiar robót – 
oferta został zaakceptowany przez „odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru”? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że postanowienie z § 2 ust. 4 lit. c wzorca umowy stanowi jeden                
z elementów podanych przez Zmawiającego w przykładowym wyliczeniu (katalog otwarty) 
najważniejszych elementów Przedmiotu Umowy, które tak jak cały Przedmiot Umowy, 
powinny zostać wykonane przed zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do obioru końcowego 
Przedmiotu Umowy.  
Postanowienie z § 2 ust. 4 wzorca umowy ustanawia zasadę wedle, której w przypadku 
dokonania obioru końcowego przez Zamawiającego, dzień skutecznego zgłoszenia 
gotowości do ww. obioru będzie uznawany przez Strony za dzień wykonania Przedmiotu 
Umowy. Wykonawca nie może powoływać się na datę zgłoszenia gotowości do obioru 
końcowego jako datę wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku, w którym Zmawiający 
odmówi odbioru Przedmiotu Umowy z uwagi na jego niewykonanie lub nieprawidłowe 
wykonanie.  Postanowienie z § 2 ust. 4 lit. c wskazuję, że Wykonawca zobowiązany jest do 
podjęcia współpracy z Inżynierem kontraktu,  Inspektorem Nadzoru a także Kierownikiem 
Projektu ponieważ ich akceptacja ostatecznego obmiaru wykonanych robót jest warunkiem 
koniecznym obioru wykonanych robót. Brak akceptacji ze strony osób wymienionych w tym 
postanowieniu może stanowić podstawę do zakwestionowania przez Zamawiającego ilości 
wykonanych robót. Postanowienie z § 2 ust. 4 lit. c nie zawiera klauzuli dotyczącej 
rozwiazywania ewentualnych sporów pomiędzy stronami Umowy. 
 

13. Dotyczy § 3 ust. 1 i 3 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ):                   
w jakim zakresie i w jakich granicach Inżynier Kontraktu i zamawiający będą uprawnieni                  
do zgłaszania uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego? Czy np. będą uprawnieni 
do skrócenia terminów wykonania poszczególnych zakresów robót, a jeśli tak – w jakim 
przypadku? 
 
 



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 9 z 20 

Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że Inżynier Kontraktu i Zamawiający będą uprawnieni do zgłaszania 
uwag do harmonogramu w zakresie wszystkich elementów harmonogramu, które zostały 
określone w § 3 ust. 2 wzorca umowy.  Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Inżyniera Kontraktu             
i Zamawiającego będą uzasadnione zagrożeniem lub brakiem realności treści 
harmonogramu, tj. związku treści harmonogramu z rzeczywistym stanem rzeczy i postępem 
prac. 
 

14. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 8 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 
czy przerwanie robót na żądanie zamawiającego będzie obligatoryjną podstawą wydłużenia 
terminów wykonania określonych w § 2 ust. 1 i ust. 2 co najmniej o czas przerwy? Jeśli tak, 
w którym postanowieniu § 15 jest o tym mowa? Jeśli nie – dlaczego nie jest to podstawa 
wydłużenia jw.? 
Wyjaśnienie:  
Postanowienia z § 15 wzorca umowy nie wskazują przerwania robót jako samoistnej 
przyczyny uzasadniającej zmianę umowy. Okolicznościami uzasadniającymi zmiany umowy 
są przyczyny wskazane ww. § 15, które wystąpiły w takim nasileniu, że konieczne było 
przerwanie robót. Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego może stanowić podstawę 
do zmiany umowy, jeżeli pozostaje w związku z okolicznościami wskazanymi w § 15 wzorca 
umowy (w tym, jeżeli żądanie przerwania prac powiązane jest z poleceniem 
Zamawiającego, o którym mowa w § 18 wzorca umowy). Nadto, okoliczności wskazane                 
w § 15 uzasadniające zmiany umowy są okolicznościami nieżelaznymi (niezawinionymi) 
przez Strony. Uprawnienie Zamawiającego wynikające z § 5 ust. 1 pkt 8 obejmuje również 
okoliczności zależne od Stron.  Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego nie może 
stanowić samoistnej podstawy do zmiany umowy, ponieważ jest to okoliczność zależna                
od Zamawiającego oraz Zamawiający ponosi odpowiedzialność za skutki skorzystania z 
tego uprawnienia. 
 

15. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 20 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 
czy w trakcie realizacji zamówienia wystąpi „konieczność wykonania na terenie budowy prac 
przez podmioty trzecie”? Jeśli tak – proszę podać termin, kiedy wykonawca ma „udostępnić 
tym podmiotom” teren budowy, wskazać część terenu budowy, którą wykonawca będzie 
zobowiązany „udostępnić” oraz podać, do kiedy teren będzie „udostępniony”                                   
ww. podmiotom. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że postanowienie § 5 ust. 1 pkt 20 stanowi jedynie przykład 
hipotetycznej sytuacji, która wchodzi w skład obowiązków Wykonawcy. Zamawiający 
wskazuje ten przykład celem uniknięcia nieporozumień z Wykonawcą w sytuacji, w której 
konieczne będzie wykonanie prac archeologicznych, konserwatorskich, przeprowadzanie 
śledztw, ekshumacji, ujawnienie nieprzewidzianych znalezisk, usunięcie awarii lub kolizji 
infrastruktury przesyłowej, etc.  Powyższe okoliczności mogą jednocześnie stanowić 
okoliczności przewidzenie w § 15 wzorca umowy jako uzasadnienie do zmian umowy.  
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Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji o planowanych pracach w rejonie realizacji 
Zamówienia przez inne Podmioty. 
 

16. Dotyczy § 5 ust. 6 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): proszę 
podać terminy i miejsca „spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego”, 
o których mowa w tym przepisie. Informacja w tym zakresie konieczna jest dla obliczenia               
i uwzględnienia w cenie oferty kosztów udziału w ww. spotkaniach – stosownie do § 5 ust. 
5. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający, informuje, że spotkania o których mowa w § 5 ust 6 będą organizowanie przez 
Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, zapytań, sprzeciwów, które 
mogą być zgłaszane do Zamawiającego w toku wykonywania przedmiotu umowy                                
i w związku z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę. Celem tego postanowienia jest 
zapewnienie udzielenia informacji przy udziale Wykonawcy w zakresie okoliczności, które 
dotyczą wykonywania przedmiotu umowy. Aktualnie nie jest możliwe wskazanie terminów              
i ilości spotkań. 
 

17. Dotyczy § 7 ust. 2 lit. d wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 
czy wykonawca musi uzyskać decyzję o zajęciu pasa drogowego? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego. 
 

18. Dotyczy § 8 ust. 5 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 
a) w jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia „odpowiedni branżowo 
inspektor nadzoru” sprawdzi i zaakceptuje Zestawienie? 
b) w jakiej formie „odpowiedni branżowo inspektor nadzoru” zaakceptuje Zestawienie? 
c) w jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia Inżynier Kontraktu 
zatwierdzi Zestawienie? 
d) Jakie warunki musi spełnić Zestawienie, żeby zostało uznane za złożone „w sposób 
kompletny i prawidłowy”? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że umowa nie przewiduje terminów dotyczących sprawdzania                     
i akceptacji zestawień przez Inspektora Nadzoru i Inżyniera Kontraktu. Zastrzeżenie tych 
terminów byłoby niewiążące, ponieważ postanowienia umowy są prawnie skuteczne jedynie 
wobec Stron umowy. Za wykonanie sprawdzania i analizy odpowiada Zamawiający na 
zasadach ogólnych.  
Zestawienie musi zawierać wszystkie konieczne elementy tak aby stanowiło czytelną                        
i zrozumiałą całość. Treść zestawienia powinna umożliwić merytoryczną ocenę ilości                        
i wartości wykonanych robót w nim wskazanych. Zestawienie powinno zawierać elementy 
wymienione we wzorcu umowy oraz zostać doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej 
zgodnie z zasadami powszechnie obowiązującymi w zakresie dokonywania doręczeń. 
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Podobnie jak w przypadku faktur wystawianych przez Wykonawcę, zestawienie powinno 
zostać doręczone na adres wskazany w § 9 ust. 9 wzorca umowy. 
 

19. Dotyczy § 8 ust. 6 lit. h wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 
w jakim terminie – liczonym od przekazania mu „zbiorczego zestawienia ostatecznych 
wartości poszczególnych elementów robót budowlanych” – inspektor nadzoru potwierdzi                
to zestawienie? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że umowa nie przewiduje terminów dotyczących sprawdzania                        
i akceptacji zestawień przez Inspektora Nadzoru i Inżyniera Kontraktu. Zastrzeżenie tych 
terminów byłoby niewiążące dla ww. podmiotów, ponieważ postanowienia umowy                            
są prawnie skuteczne jedynie wobec Stron umowy. 
 

20. Dotyczy § 8 ust. 9 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ):                      
w jakim terminie komisja dokona odbioru końcowego? 
Wyjaśnienie:  
Umowa nie przewiduje terminów dotyczących zakończenia procedury obioru końcowego 
przez komisję, o której mowa w § 8 ust. 9 wzorca umowy. O terminie rozpoczęcia czynności 
obioru końcowego Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego zgodnie                 
z § 8 ust 8. wzorca umowy. 
 

21. Dotyczy § 8 ust. 19-21 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 
dlaczego uszkodzenie albo zniszczenie znaków geodezyjnych jest przeszkodą w dokonaniu 
odbioru robót? Wykonawca zwraca uwagę, że przeszkoda w dokonaniu odbioru musi leżeć 
w samych robotach (§ 8 ust. 12 wskazuje, że zamawiający ma tego świadomość), nie mogą 
nią być inne okoliczności. Odmowa odbioru spowodowana uszkodzeniem albo 
zniszczeniem znaków geodezyjnych może zostać uznana przez wykonawcę za uchylanie 
się przez zamawiającego od wykonania jego ustawowego i umownego obowiązku –                         
z wszystkimi tego konsekwencjami. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że postanowienia  z § 8 ust. 19-21 wzorca umowy podobnie jak 
postanowienie z § 1 ust. 2 lit. c) oraz e)  wprowadzają do przedmiotu umowy obowiązek 
wykonawcy do odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub 
założenie nowych punków osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem 
inwestycyjnym. Zatem, niewykonanie ww. prac stanowi niewykonanie części przedmiotu 
umowy, co będzie przyczyną odmowy potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego.  
 

22. Dotyczy § 9 ust. 5 lit. b i ust. 7 lit. b oraz ust. 10 wzoru istotnych postanowień umowy 
(załącznik nr 1 do SIWZ). 
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a) Czy brak wystawienia przez podwykonawcę i/albo dalszego podwykonawcę 
oświadczeń, o których mowa w ww. przepisach pomimo otrzymania zapłaty albo pomimo 
braku wykonania robót w danym okresie i braku wystawienia faktury VAT jest 
„uzasadnionym przypadkiem”, w którym „Zamawiający na umotywowany wniosek 
Wykonawcy, może odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń,                    
o których mowa powyżej”, o którym mowa w § 9 ust. 10? 
b) Czy w razie braku oświadczenia podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy                      
o otrzymaniu zapłaty zamawiający zaakceptuje – na potwierdzenie zapłaty – kopię faktury 
VAT albo kopie faktur VAT i potwierdzenia dokonania przelewu tytułem zapłaty faktury/faktur 
(w kontekście potwierdzenia dokonania przelewu wykonawca wyprzedzająco wskazuje,               
że ma ono zwykle postać wydruku z programu komputerowego albo z pliku 
wygenerowanego przez stronę internetową albo podobny serwis banku, który zrealizował 
przelew – w efekcie nie można mówić o oryginale potwierdzenia)? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że wzorzec umowy w § 9 ust. 10 przewiduje możliwość odstąpienia 
przez Zamawiającego od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń 
podwykonawców dotyczących otrzymania należnego im wynagrodzenia od Wykonawcy (lub 
braku należnego wynagrodzenia) jedynie na umotywowany wniosek Wykonawcy. 
Zamawiający zobowiązany jest, zatem do rozpatrzenia zasadności argumentów 
podnoszonych przez Wykonawcę i w żelazności od okoliczności może wypłacić 
wynagrodzenie Wykonawcy, bez przedłożenia ww. oświadczeń. Nie jest możliwe a priori 
ustalenie co jest a co nie jest „uzasadnionym przypadkiem”. 
W przypadku uwzględniania ww. wniosku Wykonawcy Zamawiający zaakceptuje kopie 
faktur oraz oryginały dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub kopie ww. dokumentów uwierzytelnione w sposób pozwalający na 
przyjęcie, że są one równoważne oryginałom dokumentów.  
 

23. Dotyczy § 10 ust. 3 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): które 
wymagania wymienione w tym przepisie odnoszą się do projektów umów 
podwykonawczych, których przedmiotem są roboty budowlane oraz do takich umów, a które 
do wszystkich umów podwykonawczych. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z wzorcem umowy postanowienia § 10 ust. 3 dotyczą 
wszystkich umów podwykonawczych, z tym zastrzeżeniem, że poszczególne wymogi 
znajdują zastosowanie w zależności od treści umowy powykonawczej. Oznacza to, że 
wymogi, które odnoszą się do prac (robót) budowlanych dotyczą jedynie umów 
podwykonawczych, których przedmiot stanowią roboty budowlane. Natomiast wymogi, 
których treść nie dotyczy przedmiotu umowy powykonawczej, dotyczą wszystkich umów 
powykonawczych. Chodzi tu o wymogi określone w § 10 ust 3 w punktach: 1 - 3, 5, 7 -16. 
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24. Dotyczy § 11 ust. 1 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do SIWZ): 
dlaczego wszystkie kary, których przesłanką naliczenia jest przekroczenie terminu, odnoszą 
się do opóźnienia, a nie do zawinionego opóźnienia, tj. zwłoki? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy                       
w drodze pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a których skutkiem jest brak możliwości 
terminowego wykonania Umowy lub jest to bardzo utrudnione.  Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za terminowe wykonanie Umowy i ma stosowne uprawnienia celem 
uniknięcia opóźnienia w wykonaniu Umowy, jeżeli nie zostało ono zawinione przez 
Wykonawcę 
 

25. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 wzoru istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do 
SIWZ): dlaczego przesłanki odstąpienia od umowy opisane w ww. przepisach odnoszą się 
do opóźnienia i przekroczenia terminu, a nie do zawinionego opóźnienia, tj. zwłoki? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy                         
w drodze pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a których skutkiem jest brak możliwości 
terminowego wykonania Umowy lub jest to bardzo utrudnione.  Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za terminowe wykonanie Umowy i ma stosowne uprawnienia celem 
uniknięcia opóźnienia w wykonaniu Umowy, jeżeli nie zostało ono zawinione przez 
Wykonawcę. 
 

26. W celu przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty Wykonawca zwraca się z prośbą 
o przedłużenie terminu składania ofert na dzień. 15.10.2020 r. 
Wyjaśnienie:  
Nowy termin składania ofert ustala się na 13.10.2020 r.  

 

Zestaw pytań nr 4 z dnia 30 września 2020 r. 

 

1. Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 8) projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku konieczności przerwania 
robót – jeśli okoliczności będą leżały po stronie Zamawiającego – koszty zabezpieczenia 
przed zniszczeniem wykonanych robót zostaną w pełni zwrócone Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 
Wyjaśnienie:  
Postanowienie z § 5 pkt 1 ppkt 8 projektu Umowy w sposób jednoznaczny określa 
obowiązek Wykonawcy do wykonania polecenia Zamawiającego nakazującego przerwanie 
robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem. Nie sposób przewidzieć 
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wszystkich  przyczyn (okoliczności) uzasadniających skorzystanie z tego uprawnienia przez 
Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy do wykonania tego polecenia Zamawiającego jest 
niezależny od wskazania przyczyny uzasadniającej skorzystanie z tego uprawnienia przez 
Zamawiającego.  
Koszty zabezpieczania wykonanych robót co do zasady ponosi Wykonawca, tj. za wyjątkiem 
przypadków, w których przerwanie robót nastąpiło na skutek okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zatem, Wykonawca ponosi koszty zabezpieczenia 
wykonanych robót w wyniku okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność oraz                              
w przypadkach niezależnych Stron. 
 
2. Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 9) projektu umowy. 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i określenie w jaki sposób fakt ewentualnego 
zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonywanych robót otoczenia miejsca budowy, 
dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego zostanie stwierdzony. 
Wyjaśnienie:  
Postanowienie z § 5 ust. 1 pkt 9 projektu Umowy wskazuje na obowiązek Wykonawcy                     
do naprawienia „w naturze” (tj. doprowadzanie do stanu poprzedniego) szkód powstałych   
w czasie wykonywania Umowy. Umowa nie reguluje sposobu wykazania szkody – w tym 
zakresie Strony korzystają z możliwości, które przewidują ogólne przepisy prawa w zakresie 
odpowiedzialności odszkodowawczej. 
 
3. Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 20) projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o informacje czy Zamawiający przewiduje w okresie 
realizacji zadania prowadzenie na terenie budowy ewentualnych prac równoległych?  
Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakończenia tych prac. 
Wyjaśnienie:  
Postanowienie § 5 ust. 1 pkt 20 projektu Umowy nie dotyczy zaplanowanych prac 
równoległych w obrębie placu budowy, ale nieprzewidzianych prac których wykonanie może 
okazać się konieczne. 
 
4. Dotyczy § 5 pkt 1 ppkt 21) projektu umowy 
Prawidłowym podejściem od strony księgowej jest, gdy całość zadania inwestycyjnego 
traktowana jest jako jedna transakcja i opodatkowana w 100% podstawową stawką podatku 
VAT. O jakim więc podziale nakładów pisze tu Zamawiający? 
Wyjaśnienie:  
Postanowienie z § 5 pkt 1 ppkt 21 projektu Umowy jest konsekwencją wewnętrznej struktury 
Zamawiającego – Miasta Poznania - i ograniczeń (zasad) którym podlegają poszczególne 
jednostki organizacyjne Zamawiającego w zakresie rozliczania naliczonego podatku VAT. 
Przedmiotowe postanowienie pozostaje bez wpływu na sposób rozliczania przez 
Wykonawcę podatku VAT (należnego) z tytułu transakcji, którą stanowi wykonanie Umowy. 
Zamawiający zastrzega jednakże uprawnienie do wskazania Wykonawcy aby w treści 
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faktury zostały wyszczególnione części przedmiotu zamówienia, które mogą być rozliczane, 
na różnych zasadach, przez jednostki organizacyjnie Miasta Poznania. 
 
5. Dotyczy § 8 pkt 17 wzoru umowy.  
Wnosimy o wykreślenie tego ustępu, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia dla dodatkowego 
zatwierdzania protokołu odbioru przez Przedstawicieli Zamawiającego, po uprzednim 
podpisaniu go przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowienia zawartego w § 8 ust. 17 projektu 
Umowy. Zamawiający nie rezygnuje z konieczności zatwierdzania odbioru ostatecznego                
w sposób wskazany w tym postanowieniu. 
 
6. Dotyczy § 10 pkt 4 wzoru Umowy.  
W celu usprawnienia procesu budowy, prosimy o skrócenie terminu jaki przewidział dla 
siebie Zamawiający na akceptację projektu umowy podwykonawczej, z 30 na 14 dni od 
przedłożenia mu danego projektu umowy. Ustawodawca, zarówno w Kodeksie cywilnym, 
jak i w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przewidział na tę czynność Zamawiającego 
14 dni. Dłuższy termin (tym bardziej aż 30-dniowy!) stanowi istotne utrudnienie dla 
Wykonawcy w sprawnej realizacji budowy. Ponadto, określenie tak długiego terminu na tę 
czynność wydaje się nieuzasadnione biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawcy współpracując 
z Zamawiającym na innych inwestycjach w Poznaniu, wraz z wydrukowanym projektem 
umowy przekazują Zamawiającemu też wersję edytowalną (Word), co daje możliwość 
niezwłocznej weryfikacji takiego projektu przez automatyczne porównanie do ustalonego na 
początku realizacji roboczo z Zamawiającym wzoru takiej umowy podwykonawczej. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie zmienia treści postanowienia z § 10 pkt 4 projektu Umowy. Postanowienie 
to jest zgodne z treścią art. 6471 ust. 1 kodeksu cywilnego, na podstawie którego termin do 
zgłoszenia przez Inwestora sprzeciwu wobec przedstawionej umowy podwykonawczej 
wynosi 30 dni, oraz z art. 143d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), który nie 
wskazuje określonego terminu, a wymaga jedynie jego wskazania w treści umowy o roboty 
budowalne. 
 
7. Dotyczy § 11 pkt 1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. l), lit. n) oraz lit. o) projektu umowy. 
Wykonawca  prosimy o zmianę w § 11 pkt 1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. l), lit. n) oraz lit. o) słowa 
"opóźnienie" na słowo: "zwłoka".  
Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie 
wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści postanowień dot. kar umownych. 
 
8. Dotyczy § 11 pkt 1 od lit. a) do lit. p) projektu umowy. 
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Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 11 pkt 1 od lit. 
a) do lit. p) projektu umowy: 
- lit. a), lit. b), lit. k) oraz lit. p) obniżenie kary do 0,2% wartości wynagrodzenia brutto 
- lit. c), lit. g), lit. h), lit. i), lit. l), lit. m), lit. n). oraz lit. o) obniżenie kary do 0,1% wartości 
wynagrodzenia brutto 
- lit. d) obniżenie kary do 10% wartości wynagrodzenia brutto 
- lit. e) obniżenie kary do 10% wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto danego 
podwykonawcy 
- lit. f) obniżenie kary do 10% wartości wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy 
- lit. j) obniżenie kary do 2% wartości wynagrodzenia brutto 
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień 
publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 
Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter 
wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez 
Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej                      
z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).  
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści postanowień dot. kar umownych. 
 
9. Dotyczy § 11 pkt 1 projektu umowy. 
Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego                              
o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy                             
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz w związku ze zwłoką w dopełnieniu 
swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji). 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści postanowień dot. kar umownych. 
 
10. Dotyczy § 11 pkt 5 projektu umowy. 
Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy wykreślenie zapisu i zastąpienie go 
następującym: 
„4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.” 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany treści postanowień dot. kar umownych. Umowa nie 
przewiduje kar umownych zastrzeżonych na rzecz Wykonawcy – zatem nie ma żadnego 
ograniczenia dla ewentualnego dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
 
11. Dotyczy § 12 pkt 9 wzoru Umowy.  
Zastrzeżenie sobie przez Zamawiającego możliwości odstąpienia od umowy bez 
konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do usunięcia wad jest niczym 
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nieuzasadnionym rażącym nadużyciem pozycji dominującej pozycji Zamawiającego. 
Wnosimy o zmodyfikowanie zapisu tak, by Zamawiający w takiej sytuacji wezwał 
Wykonawcę do usunięcia wad, zanim będzie mógł odstąpić od umowy. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający zmienia treść projektu Umowy poprzez usunięcie postanowienia z § 12 ust. 7 
projektu Umowy.  Projekt umowy, zgodnie z wolą, Zmawiającego, nie modyfikuje uprawnień 
Zamawiającego przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa, z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzania w okresie rękojmi wady istotnej przedmiotu 
Umowy. Z uwagi na powyższe Zamawiający usuwa postanowienie z § 12 ust. 7 projektu 
Umowy jako zbędne. 
 
12. Dotyczy § 14 pkt 2 ppkt 5 projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu o którym mowa w w/w ppkt projektu 
umowy do 10 dni roboczych.  
Wyjaśnienie:  
Zamawiający odmawia zmiany terminu określonego w § 14 pkt 2 ppkt 5 projektu Umowy. 
 
13. Dotyczy § 14 pkt 7 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o usunięcie w/w pkt projektu umowy jako sprzecznego z przepisami 
ogólnymi i nieważnego. Niezależnie od istnienia tego pkt w Umowie, zgodnie z Ustawą Pzp, 
Zamawiający nie może wyłączyć możliwości dochodzenia przez Wykonawcę 
odszkodowania, jeśli rozwiązanie umowy bądź odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego.  
Wyjaśnienie:  
Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowienia z § 14 ust. 7 projektu Umowy. 
Postanowienie to wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę 
spowodowaną faktem rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
Projekt Umowy w żaden sposób nie narusza, wynikającego z przepisów ogólnych, 
uprawnienia Wykonawcy do otrzymania, w takiej sytuacji, wynagrodzenia należnego za 
wykonaną przed rozwiązaniem Umowy (odstąpieniem od Umowy) części przedmiotu 
Umowy.   
 
14. Dotyczy § 15 pkt 1 ppkt 5) projektu umowy. 
Wykonawca zwraca się z prośba o doprecyzowanie zapisu i wyjaśnienie jak należy 
interpretować zapis „granice typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych                          
z ostatnich dziesięciu lat”, o którym mowa w w/w ppkt projektu umowy. Co Zamawiający 
rozumie pod tym pojęciem? Dla zobrazowania prosimy o podanie jakiegoś przykładu.  
Ewentualnie wnosimy o wykreślenie zapisu „granice typowej zmienności warunków 
pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu lat” z § 15 pkt 1 ppkt 5) projektu umowy. 
Wyjaśnienie:  
Sformułowanie „granice typowej zmienności warunków pogodowych” zostało użyte w treści 
§ 15 ust. 1 pkt 5 projektu Umowy jako doprecyzowanie wskazanej w tym postanowieniu 
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przesłanki do zmiany Umowy w postaci wystąpienia anormalnych warunków pogodowych 
uniemożlwiających wykonanie robót. Zatem, przesłanką do zmiany Umowy jest, w istocie, 
brak możliwości prawidłowego wykonania przedmiotowych robót budowlanych na skutek 
warunków pogodowych, które w okresie ostatnich 10 lat nie wystąpiły w miesiącach 
odpowiadających miesiącowi wykonywania tych robót lub wystąpiły incydentalnie. Niestety 
nie ma możliwości kazuistycznego opisania wszystkich możliwych sytuacji uzasadniających 
zmianę Umowy w zakresie warunków pogodowych, dlatego część ww. przesłanek musi 
zostać opisana abstrakcyjnie.  
Zamawiający uznaje postanowienie z § 15 ust.1 pkt. 5 projektu Umowy za wystarczająco 
precyzyjne i nie przewiduje jego modyfikacji. 
 
15. Dotyczy § 16 pkt 1 projektu umowy. 
Czy zapis w § 16 pkt 1 mówiący, że „Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: 
Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia), Zamawiającego, Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera 
Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, pracowników, współpracowników, 
wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób wskazanych powyżej.” odnosi się 
wyłącznie do polisy ubezpieczenia robót budowlanych, czy również do posiadanej przez 
Wykonawcę polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej? 
Wskazujemy, że koszt tak skonstruowanej samej polisy OC będzie znacząco wyższy, co 
każdy oferent będzie zmuszony ująć dodatkowo w ofercie. 
Wyjaśnienie:  
Postanowienie z § 16 pkt 1 projektu Umowy wskazuje podmioty, które powinny być 
zabezpieczone zakresem ubezpieczenia Wykonawcy jako ubezpieczającego. Oznacza to, 
że w ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinno obejmować wszelkie 
roszczenia odszkodowawcze ze strony ww. podmiotów powstałe na skutek okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca. Natomiast w zakresie ubezpieczenia robót budowlanych 
roszczenia odszkodowawcze ww. podmiotów powinny być objęte zakresem ubezpieczenia 
niezalenie od odpowiedzialności Wykonawcy za zaistnienie zdarzania powodującego 
szkodę.  
Z uwagi na powyższe Zamawiający potwierdza, że postanowienie z § 16 ust 1 projektu 
Umowy dotyczy obu ww. rodzajów ubezpieczeń z uwzględnieniem ich charakteru. 
 
16. Dotyczy § 16 pkt 2 projektu umowy. 
Wykonawca prosi o poprawienie prawdopodobnej omyłki w pierwszym zdaniu przez 
wykreślenie słowa „nie”. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający prostuje omyłkę w treści § 16 pkt 2 projektu Umowy poprzez usunięcie słowa 
„nie” następującego po słowie „obowiązującego”. 
Poniżej sprostowana treść § 16 ust. 2 projektu Umowy. 
„W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-
kontraktowej z terminem obowiązywania krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca 
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zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej 
polisy w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie 
obowiązującej. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, 
o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 
podpisanej Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia 
składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie 
obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek momencie 
obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych 
okolicznościach.” 
 
17. Dotyczy § 18 pkt 1 projektu umowy. 
Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na stosowne powiadomienie, wskazane w §18 pkt 
1 projektu umowy, z 3 na 30 dni, tak jak jest to praktykowane m.in. w GDDKiA. Trzydniowy 
termin jest zdecydowanie niewystarczający w stosunku do wymagań Zamawiającego, aby 
do stosownego wystąpienia załączyć także dokumenty potwierdzające okoliczności 
stanowiące jego przedmiot. Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający także zastrzegł 
sobie przy tym 30-dniowy termin na odrzucenie lub zatwierdzenie, bądź wniesienie uwag do 
takiego zawiadomienia. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający odmawia zamiany terminu wskazanego w treści § 18 ust. 1 Umowy. Termin 
ten w żaden sposób nie ogranicza Wykonawcy, stanowi natomiast zabezpieczenie 
Zamawiającego w przypadku, w  którym konieczne będzie niezwłoczne wstrzymanie robót 
lub np. aktualizacja dokumentacji projektowej. 
 
18. Dotyczy Załącznika nr 7 do Umowy (Gwarancja jakości), pkt 2. ppkt 2), lit. g).  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy w okresie gwarancji 
zakupu i wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych, czyli m.in. np. żarówek 
zamontowanych w ramach Przedmiotu Umowy. 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt 2. ppkt 2, lit. g  Załącznika nr 7 do Umowy  - 
Gwarancja jakości, koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany 
w okresie gwarancyjnym, ponosi Wykonawca. 
 

Pytanie nr 4 z dnia 01 października 2020 r. 

 
Dot. Projektu stałej organizacji ruchu i załączonego do niej zatwierdzenia przez UM Poznań 
BKPiRM strona 4 projektu, punkt 3 brzmiący:  
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Wykonawca na etapie ofertowania ma dostępny do wyceny projekt, kosztorys oraz 
specyfikację. W związku z powyższym do oferty może przyjąć tylko zakres opisany w 
przedmiocie zamówienia załączonym w przetargu. Na tej podstawie konstruowane jest 
wynagrodzenie i w dalszej kolejności oferta. Ewentualna umowa jest tożsama z ofertą, 
zgodnie z art. 140 ustawy Pzp. Zatem wszelkie zmiany w projekcie wymagają zmian do 
umowy, w tym zmiany wynagrodzenia. W jaki sposób Wykonawca otrzyma należne 
wynagrodzenie za ewentualne zmiany projektu organizacji ruchu, a co za tym idzie 
wprowadzenie zmiany do umowy? 
Wyjaśnienie:  
Zamawiający będzie postępować zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia 
oraz przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Pytanie nr 5 z dnia 01 października 2020 r. 
W SIWZ i projekcie umowy nazwa zadania to „Budowa ul. Lotniczej w Poznaniu” , formularz 
oferty i załączniki do oferty podają nazwę „Przebudowa ul. Lotniczej w Poznaniu” natomiast 
projekt budowlany i wykonawczy oraz Specyfikacje techniczne podają nazwę zadania 
„Rozbudowa ul. Lotniczej w Poznaniu”. Prosimy o wskazanie, która nazwa zadania jest 
poprawna oraz o ujednolicenie formularzy, oświadczeń i dokumentów jakie muszą być 
załączone do oferty. 
Wyjaśnienie:  
Właściwa nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Lotniczej w Poznaniu”. 
Odpowiedniej zmianie / sprostowaniu ulegają: ogłoszenie o zamówieniu, informacja 
o zamówieniu w miniportal UZP, SIWZ oraz wzór umowy w sprawie zamówienia 
 

Załączniki: 

1. Sprostowane: SIWZ oraz wzór umowy w sprawie zamówienia. 

2. ST D-04.07.01 – plik pdf „2020-10-01 d.04.07.01-3a_P-lot pop”. 

3. ST D-05.03.05/a – plik pdf „2020-10-01 d.04.07.01-3a_P-lot pop”. 

4. ST D-05.03.05/b – plik pdf „2020-10-01 d.05.03.05b-3a_P-lot pop”. 

5. ST D-07.01.01 – plik pdf „2020-10-01 d.07.01.01g-2_P-lot pop”. 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową; 

2. a/a. 

 

Sprawę prowadzi / pismo sporządził: Dawid Kozłowski Koordynator ds. zam. publ. tel. +48 61 884 20 16  

e-mail: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl  


