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l.dz. 272/PIM/01/21/AP/2020-273             

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 pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww.: 

 

Pytania nr 2 z dnia 6 stycznia 2021 r. i wyjaśnienia Zamawiającego: 

1. Wnosimy o wyjaśnienie, na jakim etapie Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcom 

model BIM w wersji edytowalnej - czy nastąpi to jeszcze na etapie procedury udzielania 

zamówienia publicznego czy też dopiero wybranemu Wykonawcy. 

Dostęp do danych zapisanych do pliku IFC i jego dalsza modyfikacja jest znaczącym 

ograniczeniem i sprowadza się w rzeczywistości do ponownego nakładu pracy w celu 

stworzenia natywnego/ edytowalnego/ poddającego się modyfikacji modelu BIM, co 

obciążać będzie Wykonawców dodatkowym czasem pracy i budżetem. Stworzenie 

modeli edytowalnych na podstawie przesłanych modeli IFC to co najmniej kilka tygodni 

intensywnej pracy większego zespołu tylko w celu odtworzenia geometrii nie licząc 

wprowadzenia parametrów z IFC do plików edytowalnych. Model BIM 5D w formacie IFC 

2x3 służy do wymiany danych między stronami projektu. Umożliwia koordynację, 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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zliczenie ilości występujących elementów, sprawdzenie kolizji, odczyt parametrów 

przypisanych do elementów jednak co bardzo istotne możliwość edycji, rozwinięcia, 

modyfikacji i uszczegółowienia Modelu BIM na dalszym etapie realizacji inwestycji  

w formule „Zaprojektuj & Wybuduj” jest praktycznie nie możliwe. W związku z powyższym 

przekazanie Wykonawcom modelu BIM w wersji edytowalnej jest konieczne. 

2. W przedmiotowym postępowaniu istnieje realna możliwość, że o udzielenie zamówienia 

będzie ubiegał się podmiot który uczestniczył w przygotowaniu postępowania. W związku 

z treścią art 31d ustawy Prawo Zamówień Publicznych w takiej sytuacji Zamawiający jest 

zobligowany do zapewnienia, że udział tego wykonawcy nie zakłóci konkurencji.  

W szczególności Zamawiający jest zobligowany do przekazania pozostałym 

wykonawcom informacji które uzyskał i przekazał podczas przygotowywania 

postępowania. Ponieważ SIWZ nie zawiera zapisów w tym przedmiocie wnosimy  

o uzupełnienie SIWZ o stosowne informacje. Niedopełnienie tego obowiązku może 

doprowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, co w konsekwencji skutkować może nieważnością postępowania lub 

nałożeniem na Zamawiającego korekty finansowej.  

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Odp. 1 

Zgodnie z rekomendacjami Urzędu Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/realizuj-inwestycje-

zgodnie-z-metodyka-bim/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim 

Zamawiający stosuje się do wytycznych dokumentu „BIM Standard PL” wskazanego 

na stronie UZP:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-

opublikowana-2.0.pdf  

Wyżej wymieniony dokument nakazuje jednoznacznie stosowanie formatu IFC: 

„2.1.5.9 Formaty interoperacyjne 

(…) inwestycji sektora publicznego rekomendowane są formaty otwarte ze 

szczególnym uwzględnieniem formatu IFC (…) 

2.2.2.4 Budowa i uruchomienie (Construction and Commission) - zakres danych  

i procesów BIM dla etapu 

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim/realizuj-inwestycje-zgodnie-z-metodyka-bim
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-opublikowana-2.0.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/43449/BIM-Standard-wersja-opublikowana-2.0.pdf
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(…) Zaleca się wdrożyć w projekcie/kontrakcie poniższe zasady jako elementy 

redukcji ryzyka w projektach BIM poziomu 2 związanych z przekazywaniem informacji 

zapisanych w modelach z wcześniejszych etapów: 

1. Stosować o ile możliwe standardy otwarte: (…) 

3.4.3 Praktyczny poradnik dotyczący formatów natywnych i otwartych 

BIM Standard PL co do zasady rekomenduje używanie neutralnych technologicznie, 

otwartych formatów danych do wymiany informacji pomiędzy podmiotami 

realizującymi oraz zlecającymi prace projektowe i wykonawcze. W szczególności 

dotyczy to standardu IFC objętego normą ISO 16739-1:2018 (poprzez adekwatne 

specyfikacje modelu wymiany danych - MVD), format wspierający komunikację 

opartą na modelu – BCF oraz standardy dotyczące zagadnień geoprzestrzennych 

opracowanych przez Open Geospatial Consortium (OGC). 

(…) 

Opisanie w załączniku jakichkolwiek formatów natywnych nie może być traktowane 

jako rekomendowanie ich użycia. BIM Standard PL zaleca używanie formatów 

otwartych wszędzie, gdzie to jest uzasadnione i możliwe.” 

Zgodnie z ww. rekomendacjami UZP Zamawiający, jak i Miasto Poznań, współpracuje 

z Wykonawcami dokumentacji projektowych, realizowanych z wykorzystaniem 

metodyki BIM, wyłącznie z wykorzystaniem formatu otwartego IFC i nie przyjmuje od 

Wykonawców, ani nie przekazuje Wykonawcom żadnych formatów komercyjnego 

oprogramowania BIM, gdyż ograniczyło by to konkurencyjność. Formaty otwarte IFC 

i cityGML są również wykorzystywane przez Miasto Poznań do uzupełniania platformy 

SIP, prowadzonej przez GEOPOZ. Format otwarty IFC służy wymianie informacji  

o budowlach pomiędzy oprogramowaniem komercyjnym większości producentów na 

rynku, zapewniając pełną konkurencyjność. Pliki IFC umożliwiają wprowadzenie do 

oprogramowania komercyjnego Wykonawcy wszystkich danych i ich nieograniczone 

przetwarzanie. Nie jest również prawdą, że pliki IFC nie są edytowalne. 

 

Odp. 2 

Zamawiający stosuje najwyższe standardy etyczne i szczególnie dba o zapewnienie 

zasad uczciwej konkurencji we wszystkich prowadzonych postępowaniach. 

Zamawiający, zgodnie z Art. 31d. Pzp zapewnia, że ewentualny udział tego podmiotu 

w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazał pozostałym 

Wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania 

postępowania, jak i wszelkie istotne dla sprawy dokumenty otrzymane od innych 
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podmiotów. Według wiedzy Zamawiającego żaden podmiot publiczny czy prywatny 

zaangażowany w przygotowanie postępowania nie dysponuje informacjami, czy 

dokumentami, mogącymi zakłócić konkurencyjność postępowania. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

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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