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l.dz. 5459/PIM/12/20/AP/2019-244             

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewaloryzacja 

przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 

fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż 

kultury” - postępowanie numer PIM/12/20/ZP66/2020-273.  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww.: 

 

Pytanie nr 1 z dnia 28 grudnia 2020 r. i wyjaśnienie Zamawiającego: 

W odniesieniu do SIWZ z dnia 23 grudnia 2020 r. punkt 9.2.3.2.1.3 pragniemy uprzejmie 

zwrócić Uwagę Zamawiającemu, że określenie wymaganego doświadczenia w odniesieniu 

do osoby projektanta poprzez wprowadzenia wymogu "który został zrealizowany przy 

umownym zobowiązaniu wykonawcy do zastosowania metodyki BIM" prowadzi do sytuacji, 

w której ograniczona zostanie zasad uczciwej konkurencji pomiędzy oferentami, a nie 

zabezpieczony będzie nadrzędny interes Zamawiającego w postaci oddelegowania do 

realizacji zamówienia osoby posiadającej niezbędne i w oczywisty sposób wymagane w tym 

postępowaniu doświadczenie w posługiwaniu się technologią BIM. 

Metodyka BIM jest technologią obecną na rynku projektowym od kilkunastu lat, jednak  

w zamówieniach publicznych obecna dopiero od około 4 lat. Pierwsze postępowania 

stawiające przed wykonawcą wymóg prowadzenia prac projektowych w technologii BIM 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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pojawiły się w roku 2017, i aktualnie są, co wynika z naturalnego biegu procesu 

projektowego są na wstępnym etapie pierwszych realizacji. 

Wiele, liczących się, dobrych, cieszących się renomą i uznaniem biur projektowych 

posługuje się natomiast technologią BIM od kilkunastu lat, wyprzedzając niejako umowne 

wymogi wynikające z kontraktów - czyni to i czyniło z troski o wysoki poziom realizowanych 

zamówień i dla odniesienia korzyści dla projektanta i Zamawiającego płynących  

z wykorzystania tej technologii. 

A zatem postawienie wymagania jak w przywołanym punkcie SIWZ doprowadziłoby do 

nieuprawnionego zakłócenia zasad uczciwej konkurencji i doprowadziłoby do wykluczenia 

z postępowania podmioty posiadające niezbędne doświadczenie i wiedzę, a co za tym idzie 

naruszyłoby zasady PZP kreując sytuację, w której wedle naszej wiedzy i rozeznania rynku 

tylko jeden oferent mógłby złożyć ofertę zgodną z tymi zapisami. Mając to na uwadze 

prosimy Zamawiającego o zmianę tego fragmentu SIWZ i nadanie mu brzmienia "który 

został zrealizowany z wykorzystaniem metodyki BIM, a potwierdzeniem takiego wykonania 

usługi jest oświadczenie projektanta potwierdzone przez Zamawiającego". 

Taki zapis nie obniży doświadczenia projektanta, zabezpieczy interesy Zamawiającego  

a pozwoli rozszerzyć krąg oferentów zdolnych do złożenia ważnej oferty do 4 - 5 

projektantów. 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: Wymóg doświadczenia projektanta w realizacji usługi, 

która została zrealizowana przy umownym zobowiązaniu Wykonawcy do 

zastosowania metodyki BIM w żaden sposób nie ogranicza konkurencyjności 

postępowania. Według własnego doświadczenia Zamawiającego, który zrealizował  

i realizuje nadal już kilka zamówień z umownym zobowiązaniem Wykonawcy do 

stosowania metodyki BIM, jak i wiedzy o wielu podobnych zamówieniach publicznych 

i prywatnych, takie zapisy umowne są powszechne zarówno w Polsce jaki w Unii 

Europejskiej. Wobec dużej wagi, jaką Zamawiający przykłada do implementacji  

i zapewnienia najwyższych standardów metodyki BIM w inwestycjach miejskich oraz 

prowadzonej integracji modeli BIM z Systemem Informacji Publicznej (SIP) Miasta 

Poznania prowadzonej przez GEOPOZ, wymóg doświadczenia projektanta koniecznie 

musi być zweryfikowany przez odbiór końcowy modelu BIM infrastruktury miejskiej 

w zakresie wskazanym przez SIWZ. Zamawiający ma kilkuletnie doświadczenie  

w stosowaniu metodyki BIM i zależy mu na rzeczywistym doświadczeniu  

w stosowaniu metodyki BIM w oparciu o reżim ustanowiony przez szczegółowe 

warunki umowne. Doświadczenie deklaratywne projektanta co do stosowania BIM – 

np. dla własnych potrzeb wewnętrznych Wykonawcy, nie zweryfikowane formalnie  

i jakościowo przez Zamawiającego i nie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego jest z punktu widzenia Zamawiającego jak i interesu publicznego daleko 
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niewystarczające i nieweryfikowalne na etapie oceny ofert, prowadząc w tym zakresie 

do zaskarżenia przez innych Wykonawców oraz  mogłoby być przyczyną opóźnień  

w realizacji bardzo skomplikowanej inwestycji. W przypadku prowadzonej inwestycji 

metodyka BIM nie jest narzędziem pomocniczym w celu wykonania np. jedynie 

wizualizacji czy modelu przestrzennego, lecz ma być obligatoryjnie wykorzystana do 

zarządzania inwestycją poprzez m.in. kompleksową koordynację międzybranżową, 

komunikację stron przez platformę CDE, stanowiącą również bazę danych  

o projekcie, a powykonawczy model BIM zostanie wdrożony do SIP oraz będzie 

wykorzystywany na etapie eksploatacji. Z tego względu Zamawiający musi mieć 

możliwość obiektywnego zweryfikowania doświadczenia projektanta  

w przedmiotowym zakresie. Mając na celu zapewnienie jak najwyższej 

konkurencyjności postępowania Zamawiający ograniczył wymagane doświadczenie 

wyłącznie do osób koordynujących projekt i zrezygnował z takiego wymogu co do 

większości personelu Wykonawcy. Zamawiający z tego względu też zrezygnował  

z wymogu doświadczenia Wykonawcy w wykorzystaniu BIM na etapie realizacji prac 

budowanych czy integracji modeli z SIP, czyniąc wymagania maksymalnie obniżone 

z punktu widzenia interesu publicznego. 

Wobec powyższego zapis SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

Z poważaniem 

 

 

Kierownik 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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