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l.dz. 328/PIM/02/21/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 4 z dnia 11 stycznia 2021 r.: 

1. Czy w związku z tym, że w wytycznych zawartych w treści SIWZ (PFU- zbiorniki 

retencyjne wód opadowych) Zamawiający wprowadził istotne ograniczenie materiałowe 

w zakresie rur i kształtek, studni, które dopuszcza zaoferowanie wykonania przedmiotu 

zamówienia jedynie w oparciu o materiały wykonane w technologii GRP (co stanowi 

istotne i nie znajdujące merytorycznego uzasadnienia, naruszenie zasad uczciwej 

konkurencji — art. 7 ustawy Pzp), wykonawcy będą mogli zaproponować w treści swojej 

oferty zastosowanie innych, „równoważnych” w rozumieniu przepisów ustawy Pzp — art. 

29 ust. 3, rur i kształtek strukturalnych wykonanych np. z PEHD SN8 kN/m3 (co stanowi 

alternatywę do GRP SNIOOOON) o gładkich ściankach wewnętrznych i zewnętrznych 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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zg. z PE EN 13476-2 typ A2 do zastosowań grawitacyjnych, bez konieczności, zbędnego 

w takim wypadku spełnienia właściwości przewidzianych wyłącznie dla materiałów GRP? 

Dopuszczenie takiego rozwiązania zwiększy szczelność układu poprzez zastosowanie 

spawania ekstruzyjnego, dodatkowo Zamawiający zyskuje rozwiązanie o dłuższej 

żywotności lepszej odporności na uderzenia punktowe (GPR jest kruchym materiałem). 

2. W związku z przyjętą zarówno w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) jak  

i w opinii Urzędu Zamówień Publicznych, wykładnią co do tego, iż z naruszeniem zasady 

uczciwej konkurencji, wskazanej w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, mamy zawsze do czynienia, 

gdy Zamawiający nie tylko opisuje przedmiot zamówienia w sposób wskazujący na 

konkretnego producenta lub konkretny produkt, ale także gdy określa on zbyt 

rygorystycznie wymagania co do parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, 

które to ograniczenia nie znajdują uzasadnienia w obiektywnych potrzebach 

Zmawiającego, zwracamy się (o ile Zamawiający nie dopuści do składania ofert 

„równoważnych” odpowiadając negatywnie na pytanie Nr 1), z zapytaniem  

o jednoznaczne uzasadnienie jakie to merytoryczne powody czynią niedopuszczalnym 

zaoferowanie rur, kształtek strukturalnych z PEHD SN8 0 gładkich ściankach 

wewnętrznych i zewnętrznych (system grawitacyjny). 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ad. 1 i 2 

Wskazanie w SIWZ materiału GRP nie stanowi ograniczenia konkurencyjności, gdyż 

na samym tylko polskim rynku jest kilku producentów tego typu zbiorników  

i przewodów. 

Zamawiający informuje, że materiał ten (GRP) został wybrany na etapie projektu 

koncepcyjnego ze względu na szereg parametrów technicznych wymuszonych przez 

lokalne uwarunkowania projektu, w tym: 

- szybkość realizacji,  

- niską wagę – ze względu na ograniczenia techniczne wjazdu ciężkiego sprzętu na 

płytę Rynku, 

- wysoką odporność na działanie chemikaliów i korozji – projektowane zbiorniki 

znajdują się w lokalizacji, w której działają agresywne wody gruntowe – raportowane 

stężenia chlorków do 2800 mg/l, 
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- wytrzymałość mechaniczną – ze względu na dużą średnicę i położenie pod płytą 

Rynku, która jest projektowana na obciążenia do 100 kN na oś – możliwość wjazdów 

wozów bojowych straży pożarnej, 

- trwałość eksploatacyjną – ze względu na wybrany wariant realizacji nawierzchni jak 

i trwałość projektu oraz lokalizację. 

W związku z powyższym informujemy, że dopuszczalne jest zastosowanie 

alternatywnych materiałów po wykazaniu w stosownych analizach spełnienie przez 

nie wyżej wymienionych wymagań na poziomie nie niższym, niż ekwiwalent 

wykonany z GRP. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem 

zachowania projektowanych standardów jakościowych oraz funkcjonalności. Do 

obowiązków Wykonawcy należy m.in. uzgodnienie dokumentacji projektowej  

z Gestorami sieci będącymi właścicielami danej infrastruktury, w tym uzyskanie ich 

akceptacji dla rozwiązań zamiennych. 

W związku z powyższym wymóg materiałowy na poziomie PFU pozostaje 

niezmieniony. 

 

Pytania nr 6 z dnia 14 stycznia 2021 r.: 

Branża telekomunikacyjna — monitoring miejski. 

1. Proszę o wyjaśnienie kwestii opisanych kabli światłowodowych umieszczonych  

w kanalizacji Orange w relacji UM Pl. Kolegiacki — skrzyżowanie Wodna/Świętosławska. 

Według PFU na wspomnianym odcinku dla różnych systemów należy zaprojektować 

kable o ilości włókien 72J, 24J, 72J i 144J. 

• Czy Zamawiający celowo zakłada montaż takiej ilości kabli w kanalizacji obcego 

operatora posiadając wiedzę o istniejącej kanalizacji UM w ulicy Wrocławskiej, 

Podgórnej oraz Park Chopina? 

• Czy Zamawiający bierze pod uwagę koszty eksploatacyjne tych relacji kablowych? Ze 

względu na ilość i różnorodność systemów i operatorów telekomunikacyjnych 

opisanych w PFU sugerujemy przedstawić w PFU zakładane relacje kablowe na 

schemacie jednokreskowym. 
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2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do PFU wytycznych 

Użytkownika na które się powołuje: „Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury 

teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania 

oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, wersja 1.44 z dnia 20 kwietnia 2020 r” 

3. Zwracamy się z prośbą o wskazanie w dokumencie: „Wytyczne do projektowania  

i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

i Bezpieczeństwa Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, wersja 1.44 

z dnia 20 kwietnia 2020 r” parametrów kamer jakie należy brać pod uwagę w fazie 

projektowej. 

4. PFU zakłada agregację ruchu transmisyjnego w 3 lokalizacjach: Urząd Miasta Poznania 

(Plac Kolegiacki 17), serwerownia w budynku Komisariatu Policji Stare Miasto (Aleje 

Marcinkowskiego 31) i serwerownia w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej (ul. Masztalarska 3). 

o Czy Zamawiający wstępnie uzgodnił lokalizację montażu szaf w serwerowniach? 

o Czy w lokalizacji Masztalarska 3 istnieje możliwość posadowienia dodatkowej szafy? 

o Czy Zamawiający przewiduje możliwość zlecenie robót dodatkowych jeśli będzie 

wymagana konieczność montażu szafy w innej lokalizacji oddalonej od wskazanego 

adresu? 

5. Zgodnie z opisem w PFU zaprojektowana szafa ”... zawierającą przełącznice, 

mediakonwertery, przełączniki czy wideo- rejestrator oraz stanowisko operatorskie,  

w skład którego wejdą komputer z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniami 

sterowania (klawiatura, mysz, kontroler, monitory). 

  Proszę o wskazanie parametrów wideo-rejestratora oraz szczegółowych parametrów 

stanowisk operatorskich? 

  Proszę o potwierdzenie konieczności dostarczenia 3 szt. stanowisk operatorskich. 

  Czy Zamawiający przewiduje jakąkolwiek agregację ruchu transmisyjnego w obszarze 

przebudowywanego Starego Rynku? 

Czy agregacja ma być wykonana w jednym z węzłów czy należy dostarczyć przełączniki 

do każdego węzła? 

6. Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstawy prawnej z jakiego względu przewiduje się 

budowę kanalizacji teletechnicznych na głębokości min. 1,2 m (wykop 1,5m)? 
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Jakie jest uzasadnienie budowy kanalizacji o tak dużym profilu na budynkach 

(instalowanych podtynkowo)? 

Z jakiego powodu zaplanowano kanalizację dostępową o profilu 4x40/3,7 skoro wytyczne 

Użytkownika wymagają 2x40/3,7. 

7. Proszę o wskazanie miejsca (opisu rozdzielni/układu zasilającego) w części elektrycznej 

PFU w jaki sposób należy zasilić projektowane kamery monitoringu? 

 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

1. Ww. kable planuje się umieścić w proj. miejskiej kanalizacji kablowej (na etapie 
przebudowy Placu Kolegiackiego zostały wyprowadzone rury z miejskiej 
kanalizacji, które na etapie przebudowy Starego Rynku zostaną doprowadzone do 
proj. miejskiej kanalizacji kablowej na płycie Starego Rynku) – co zostało opisane 
na stronie 133 PFU.   

 jw. Pytanie bezzasadne, 

 Szczegółowe zaprojektowanie i uzgodnienie relacji kablowych jest zadaniem 
Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

2. Zamawiający dołącza do PFU wnioskowany dokument, który został załączony do 
dokumentacji przetargowej pod nazwą: 

„WZKIB Wytyczne_do_projektowania_i_budowy v1.44”. Należy nadmienić, że są 
to wytyczne aktualne na dzień tworzenia PFU, a Wykonawca przed przystąpieniem 
do prac projektowych powinien wystąpić do WZKiB o potwierdzenie ich 
aktualności. 

3. Rozdział 3 ww. dokumentu. 

4.   

  Dokonanie uzgodnień w tym zakresie należy do obowiązków Wykonawcy, 
którego rolą będzie zaprojektowanie, uzgodnienie i wybudowanie 
niezbędnych elementów infrastruktury. Na etapie opracowania PFU nie było 
pisemnych uzgodnień.  

  Zadanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj w związku z czym obowiązkiem 
wykonawcy jest przewiedzieć pewne rozwiązania. W ramach przygotowania 
oferty wykonawca powinien wykonać wizję lokalną, która jednoznacznie 
powinna odpowiedzieć na zadane pytanie. Zarazem wymogiem, który 
powinien posiadać wykonawca jest odpowiednie doświadczenie  
i uprawnienia budowalne do projektowania w branży telekomunikacyjnej 
zgodnie z SIWZ.   
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 Zadanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj w związku z czym wykonawca 
powinien w ramach swojego doświadczenia projektowego przewidzieć 
wykonalne rozwiązania.  

5.  

 Materiały, na podstawie których zostało przygotowane PFU wynikają  
z wytycznych WZKIB, „Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury 
teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta 
Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, wersja 1.44 z dnia 20 
kwietnia 2020 r”. Przedmiotowe PFU zostało zaakceptowane przez WZKiB,  
a wszystkie dodatkowe elementy będą zawarte w projekcie, który jest też 
przedmiotem tego przetargu i będzie podlegał procesowi uzgodnień z WZKiB.     

  3 stanowiska operatorskie zawiera przedmiotowe PFU, które zostało 
zatwierdzone przez WZKiB.  

  Zamawiający nie przewiduje takiej potrzeby.  

 Zadanie jest w trybie zaprojektuj i wybuduj w związku z czym wykonawca 
powinien w ramach swojego doświadczenia projektowego i współpracy  
z WZKiB przewiedzieć wykonalne rozwiązania, które końcowo będzie 
doprecyzowywał na etapie projektu wykonawczego.   

6. Zgodnie z wytycznymi ZDM i WZKiB - „Wytyczne do projektowania i budowy 
infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, 
wersja 1.44 z dnia 20 kwietnia 2020 r” przejścia pod wjazdami i drogami należy 
wykonywać zachowując głębokość ułożenia min. 1,2 m. Na pozostałym terenie 
kanalizację należy układać na głębokości 0,8 m. Zadanie jest w trybie zaprojektuj 
w związku z czym projektant podczas procesu projektowego zweryfikuje ten 
element. Na tym etapie, ze względu na fakt, że większość przęseł projektowanego 
kanału krzyżuje się z wjazdami czy drogami nie widzimy podstawy, aby nie 
ujednolicić tej wytycznej do bardziej rygorystycznej. Ponadto ułożenie na gł. 0,8m 
nie będzie możliwe z uwagi na konstrukcję podbudowy nawierzchni. 

7. Na etapie PFU nie ma określonych rodzajów kabli, którymi będą zasilane kamery, 
AP czy też zasilanie elektryczne w związku z powyższym przyjęto takie 
rozwiązanie.  

8. Materiały, na podstawie których zostało przygotowane PFU wynikają z 
wytycznych ZDM i WZKIB - „Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury 
teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta 
Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, wersja 1.44 z dnia 20 kwietnia 
2020 r”. Przedmiotowe PFU zostało zaakceptowane przez jednostki miasta 
Poznań a wszystkie dodatkowe elementy będą zawarte w projekcie, który jest też 
przedmiotem tego przetargu. Zarazem pragniemy zauważyć, że przedmiotowa 
miejska kanalizacja kablowa nie będzie służyć jedynie na potrzeby WZKiB, ale ma 
pełnić również rolę kanału technologicznego.  
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9. Rozdział dotyczący sieci elektroenergetycznych zaczyna się na stronie 99 PFU. 
Pozostała infrastruktura elektroenergetyczna (w tym właśnie przyłącza do kamer) 
opisana została na stronie 120 PFU. 

Dodatkowo: Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej pismo Geopoz (plik 
o nazwie „450_osnowa_geodezyjna_Stary_Rynek”), wskazujące punkty osnowy 
geodezyjnej podlegające ochronie, za których zachowanie we właściwym stanie 
odpowiedzialny będzie Wykonawca. 

 

Z poważaniem 
 

 

 

 

      Dyrektor ds. wsparcia inwestycji 

 

 
Załączniki: 

1. 450_osnowa_geodezyjna_Stary_Rynek 
2. WZKIB Wytyczne_do_projektowania_i_budowy v1.44 

 

Otrzymują:  

1. Adresat, 

2. a/a 
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