Poznań, 15 października 2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu
poprzez www.pim.poznan.pl

L.dz. 4561/PIM/10/21/AP/2020-281

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie
obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru
inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Rozbudowa fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu
Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al.
Niepodległości oraz ul. Towarową” (zakres 4) oraz „Rozbudowa fragmentu
ulicy Św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej” (zakres
2.1)” oraz zadania pn. „3-05-19-266-0 - Poznań - sieć wodociągowa w ul. Św.
Marcina – zakres 4”, „5-05-19-269-0 - Poznań - kanalizacja ogólnospławna w
ul. Św. Marcina – zakres 4”, „3-05-19-264-0 – Poznań - sieć wodociągowa w
ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.1” oraz „5-05-19-267-0 - Poznań kanalizacja ogólnospławna w ul. Św. Marcina – Etap I - zakres 2.1”
(postępowanie numer PIM/08/21/ZP46/2020-281).

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej
„Ustawą” lub „Ustawą Pzp”, informuje o pytaniach i wyjaśnieniach do treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ):
Pyt. nr 1 dnia 8 października 2021 r.:
Pytanie 1:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (1)
W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą
skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:
(1) Koordynatora Zespołu – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej – zgodne z ustawą Prawo budowlane;
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• co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;
• doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad
realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub
przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z
infrastrukturą w postaci co najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, lub obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska
tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości robót nie mniejszej niż
20.000.000 PLN brutto każda;
Wnosimy o zmianę w powyższych zapisów zawartych w SWZ oraz odpowiednio we
wszystkich załącznikach do SWZ na:
(1) Koordynatora Zespołu – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub kolejowej – zgodne z
ustawą Prawo budowlane;
• co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;
• doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad
realizacją co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub
przebudowę drogi / ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z
infrastrukturą w postaci co najmniej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociągowej, lub obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę torowiska
tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości robót nie mniejszej niż
20.000.000 PLN brutto każda;
Ad. 1 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 2:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (3)
W SWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy muszą
skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z następujących osób:
3) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane;
• co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej
niż 5.000.000,00 PLN brutto każda;
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Wnosimy o zmianę w powyższych zapisów zawartych w SWZ oraz odpowiednio we
wszystkich załącznikach do SWZ na:
3) Inspektorem nadzoru w specjalności torowej – wymagania:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub
kolejowej bez ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane;
• co najmniej 60- miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami
budowlanymi;
• doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót torowych przy realizacji
co najmniej 2 zakończonych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę
torowiska tramwajowego długości co najmniej 200m wraz z trakcją o wartości nie mniejszej
niż 5.000.000,00 PLN brutto każda;
Ad. 2 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 3:
Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. q) Umowy, który brzmi:
q) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru
inwestorskiego na placu budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w
wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na
numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na placu budowy w
czasie nie dłuższym niż 3 h);
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:
q) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru
inwestorskiego na placu budowy, członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w
wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na
numery i adresy wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie się na placu budowy w
czasie nie dłuższym niż 5 h);
Ad. 3 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 4:
Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. pp) Umowy, który brzmi:
pp) Organizowanie oraz prowadzenie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy oraz innych
spotkań dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy
i innych uczestników procesu Inwestycyjnego według potrzeb Zamawiającego oraz
sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiającemu
oraz Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania;
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:
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pp) Organizowanie oraz prowadzenie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy oraz innych
spotkań dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy
i innych uczestników procesu Inwestycyjnego według potrzeb Zamawiającego oraz
sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiającemu
oraz Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od spotkania;
Ad. 4 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 5:
Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. ss) Umowy, który brzmi:
ss) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii zawartych umów o podwykonawstwo
przedstawianych przez Wykonawcę;
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:
ss) Opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektów oraz kopii zawartych umów o
podwykonawstwo przedstawianych przez Wykonawcę;
Ad. 5 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 6:
Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. ww) Umowy, który brzmi:
ww) Analiza ewentualnych wystąpień lub roszczeń Wykonawcy pod względem
technicznym, finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu
lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac
wraz z weryfikacją kosztów. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu
do wystąpień lub roszczeń Wykonawcy wraz z rekomendacją co do sposobu potraktowania
wystąpienia lub roszczenia, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno
nastąpić w terminie 5 dni od ich otrzymania;
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:
ww) Analiza ewentualnych wystąpień lub roszczeń Wykonawcy pod względem
technicznym, finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu
lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac
wraz z weryfikacją kosztów. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu
do wystąpień lub roszczeń Wykonawcy wraz z rekomendacją co do sposobu potraktowania
wystąpienia lub roszczenia, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno
nastąpić w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania;
Ad. 6 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
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Pytanie 7:
Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. eee) Umowy, który brzmi:
eee) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew,
krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w
obszarze ich oddziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków i
uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas
prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia
raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w
szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z
określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w
terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy;
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:
eee) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew,
krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w
obszarze ich oddziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków i
uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas
prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia
raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed
rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w
szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z
określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w
terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy;
Ad. 7 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 8:
Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. fff) Umowy oraz załącznika nr 2 do Umowy, który brzmi:
fff) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego
przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan i postęp robót
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów
prac wykonanych przez Wykonawcę, w szczególności robót zanikających lub ulegających
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o
rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20
Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać
na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować
mogą wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów
znajdujących się poza jego granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera
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Kontraktu będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu
wykonania Kontraktu Głównego oraz udzielonej przez Wykonawcę rękojmi bądź gwarancji
jakości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów
dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych,
na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Wnosimy o zmianę powyższych zapisów na następujące:
fff) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego
przez cały okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazującej stan i postęp robót
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów
prac wykonanych przez Wykonawcę, w szczególności robót zanikających lub ulegających
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o
rozdzielczości minimalnej 1280x720px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 12
Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać
na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmować
mogą wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów
znajdujących się poza jego granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Inżyniera
Kontraktu będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu
wykonania Kontraktu Głównego oraz udzielonej przez Wykonawcę rękojmi bądź gwarancji
jakości. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów
dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych,
na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
Wnosimy o analogiczną zmianę powyższych zapisów w załączniku nr 2 do Umowy, w
zakresie wymagań do raportów miesięcznych i raportu końcowego.
Ad. 8 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 9:
W § 4 ust. 5 Umowy funkcjonuje zapis, cyt. „ Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu
może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień §
6 ust. 11 Umowy, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu
realizacji robót budowlanych.”
Zgodnie z art. 431 ust. 1 ustawy Pzp, umowy w prawie zamówień publicznych zawiera się
na czas oznaczony, tj. na konkretnie wskazany czas określony poprzez datę końcową,
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zdarzenie przyszłe i pewne lub wskazanie czasookresu. Nadto umowa, która zostanie
zawarta w ramach niniejszego postępowania jest umową odpłatną.
Mając na uwadze powyższe, proszę o określenie maksymalnego czasu (określonego w
miesiącach) o jaki może ulec przedłużeniu okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu w
przypadku, o którym mowa w cytowanym powyżej paragrafie.
Ad. 9 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 5 Umowy poprzez nadanie postanowieniu
następującego brzmienia:
„Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez
dodatkowego wynagrodzenia o 6 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 11
Umowy, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu
realizacji robót budowlanych.”
Pytanie 10:
Dotyczy zapisów § 3 pkt. 2) lit. h) Umowy – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
przewidział w umowie na Generalne Wykonawstwo obowiązek składania przez
Generalnego Wykonawcę raportów miesięcznych, zgodnie z wymaganiami przekazanymi
przez Inżyniera Kontraktu.
Ad. 10 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że przewidział w umowie na Generalne Wykonawstwo
obowiązek składania raportów miesięcznych (Raportów o Postępie Prac) w terminie
10 dni od zakończenia każdego miesiąca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez
Inżyniera Kontraktu, w formie pisemnej i elektronicznej (por. §16 ust. 11 umowy na
Generalne Wykonawstwo).
Pytanie 11:
Dotyczy § 9 ust. 2 Umowy, tj.:
„Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 15. dnia każdego miesiąca,
za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w
którym rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć
Zamawiającemu w terminie do 14 dni licząc od daty odbioru końcowego robót
budowlanych.”
Prosimy o zmianę zapisu „w terminie do 14 dni” na „w terminie do 30 dni”.
Ad. 11 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 12:
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Dotyczy § 9 ust. 8 Umowy, tj.:
„W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub Kontraktu Głównego zostanie
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub Kontrakt Główny zostaną rozwiązane – Inżynier
Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego i
finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego Kontraktu Głównego – w
terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej.”
Prosimy o zmianę zapisu „w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej” na „w
terminie 30 dni od momentu wskazanego powyżej”.
Ad. 12 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 13:
Zwracamy się z wnioskiem o zaktualizowanie zapisów treści Umowy dotyczących zespołu
Inżyniera Kontraktu tak, aby były one zgodne ze stanowiskami osób wymaganych w SWZ
(PRZYKŁAD: w umowie widnieje np. Inspektor BHP i Inspektor Robót Archeologicznych,
jest jedna osoba ds. rozliczeń/roszczeń, itd.).
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia rozbieżności w taki sposób, żeby Wykonawca miał
możliwość dokonania rzetelnej wyceny Oferty.
Ad. 13 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że dla Inspektora BHP i Inspektora Robót Archeologicznych
nie wymaga określonych warunków udziału, natomiast Wykonawca jest zobowiązany
do dysponowania takim personelem przez cały okres obowiązywania Umowy.
Pytanie 14:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d)
Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości łączenia funkcji Inspektora
nadzoru w specjalności elektroenergetycznej z Inspektorem nadzoru w specjalności
elektroenergetycznej (sieć trakcyjna).
Ad. 14 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.
Pytanie 15:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) tiret (9) odnoszącego się do warunków
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponowania
przez Wykonawcę Inspektorem ds. zieleni posiadającym wykształcenie wyższe na kierunku
architektura krajobrazu, studia inżynierskie lub magisterskie.
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Prosimy o rozszerzenie ww. warunku o wykształcenie inżynierskie i magisterskie
ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne, gdyż takie wykształcenie jest
warunkiem nadania uprawnień Inspektora nadzoru terenów zieleni.
W naszej opinii pozostawienie ww. zapisu w obecnym brzmieniu znacząco zawęża krąg
wykonawców mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie.
Ad. 15 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 16:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) w zakresie doświadczenia osób
skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że za zakończoną inwestycję, Zamawiający uzna
inwestycję, dla której uzyskana została decyzja pozwolenia na użytkowanie, wydana przez
organ nadzoru budowlanego.
Ad. 16 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że za zakończoną inwestycję uzna taką, dla której uzyskana
została decyzja pozwolenia na użytkowanie, przy czym nie może to być częściowe
pozwolenie na użytkowanie.
Pytanie 17:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) w zakresie uprawnień osób
skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
W zakresie zapisów dotyczących uprawnień budowlanych dla osób, dla których są one
wymagane, Zamawiający zapisał:
„uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności (tutaj wskazana
specjalność) bez ograniczeń – zgodne z ustawą Prawo budowlane”
Z kolei w uwagach zamieszczonych pod wymogami w zakresie osób skierowanych do
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego znajduje się zapis, który odnosi się do
Ustawy z 2020r.:
„zwrot „bez ograniczeń” należy rozumieć zgodnie z przepisami Rozdziału 2. ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);”
W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie
jakie uprawnienia zostaną uznane za spełniające wymogi Zamawiającego w kontekście
osób, które uzyskały je w okresie obowiązywania wcześniejszych Ustaw.
W tym miejscu wskazujemy także, że nie ma możliwości, żeby wszystkie osoby wskazane
do realizacji zamówienia legitymowały się „nowymi” uprawnieniami budowlanymi, chociażby
ze względu na fakt, iż mają się legitymować dłuższym doświadczeniem (np. 60 miesięcy, tj.
5 lat), zdobytym od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.
Ad. 17 Wyjaśnienie Zamawiającego:
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Zamawiający wskazuje, że każdy przypadek będzie weryfikowany w sposób
indywidualny. Zakres posiadanych uprawnień przez osobę wykonującą samodzielną
funkcję w budownictwie należy bowiem odczytywać zgodnie z treścią decyzji o
nadaniu uprawnień budowlanych oraz w oparciu o przepisy będące podstawą jej
wydania., celem weryfikacji czy uprawnienia odpowiadają zakresowi uprawnień bez
ograniczeń, o których mowa w art. 13 ust 1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Dodatkowo – zgodnie z uwagą porządkową pod warunkami udziału w SWZ:
za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną
uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.);
Pytanie 18:
W związku z brakiem jednoznacznego określenia wymogów dla osób, które Wykonawca
wskaże na zastępstwo w ramach kryteriów oceny, zwracamy się z prośbą o
doprecyzowanie, czy osoby wskazywane na zastępstwo muszą spełniać takie same
wymogi, jak zostały określone dla osób skierowanych do realizacji przedmiotowego
zamówienia publicznego (SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d).
Ad. 18 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że osoby wskazywane na zastępstwo muszą spełniać takie
same wymogi, jak zostały określone dla osób skierowanych do realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pytanie 19:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) w zakresie doświadczenia osób
skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
W uwagach zamieszczonych pod wymogami w zakresie osób skierowanych do realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego znajduje się zapis:
− wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. Koordynatora Zespołu /
inspektorów nadzoru) należy liczyć od miesiąca uzyskania uprawnień budowlanych do
miesiąca sierpnia 2021 r. włącznie;
W związku z tym, że planowany termin składania ofert został wyznaczony na październik
2021, zwracamy się z wnioskiem o zmianę ww. zapisu na:
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− wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach (dot. Koordynatora Zespołu /
inspektorów nadzoru) należy liczyć od miesiąca uzyskania uprawnień budowlanych do
miesiąca września 2021 r. włącznie;
Ad.19 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej zmianę.
Pytanie 20:
Dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII pkt 2 ppkt 1 lit. d) oraz Załącznika nr 13 do SWZ.
W związku z niemożnością przewidzenia odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 17
(dotyczące dopuszczenia uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów), wnosimy o wykreślenie z treści załącznika nr 13 do SWZ
(stanowiącego oświadczenie Wykonawcy), poniższego zapisu:
„UWAGA - Wskazane w tabeli uprawnienia budowlane są uprawnieniami bez ograniczeń”
Ad. 20 Wyjaśnienie Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższej informacji. Postanowienie
to stanowi bowiem potwierdzenie, że osoby realizujące poszczególne czynności
posiadają uprawnienia do ich realizowania bez ograniczeń. Jak już zostało wskazane
w odpowiedzi na pytanie nr 17 – Zamawiający w sposób indywidualny weryfikować
będzie fakt posiadania przez wskazane osoby właściwych uprawnień.
Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania dalszych odpowiedzi na
pytania zadane po terminie wskazanym w Pzp.

Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Bartosz
Lewandowski
Date / Data:
2021-10-15 13:19

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. Tel. +48 519 351 454 e-mail:
artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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