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l.dz. 454/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 5 z dnia 11 stycznia 2021 r. i wyjaśnienia Zamawiającego: 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu nieograniczonego na 

„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 

fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury' zwracamy 

się z zapytaniem i wyjaśnieniem warunków udziału w postępowaniu zawartych w SIWZ,  

a dotyczących zdolności technicznej i zawodowej i tak: 

- warunków dla prac projektowych, gdzie Zamawiający wymaga dwa projekty budowlane, 

gdzie precyzuje: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy lub placu wraz z nawierzchnią  

z kostki kamiennej lub betonowej lub płyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 

5000m wraz z infrastrukturą sieciową i zielenią w strefie konserwatorskiej. 

Wykonawcy w postępowaniu 
poprzez www.pim.poznan.pl  

http://www.pim.poznan.pl/
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W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy wykonawca 

projektowy ma się wykazać zrealizowaniem prac projektowych w zakresie przedmiotu 

zamówienia, czyli rewitalizacji przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu i wykazać się 

wykonaniem prac projektowych dwóch w przestrzeni rynkowych, placów rynkowych,  

w nawierzchniach z kostek kamiennych i płyt kamiennych wraz z infrastrukturą w ochronie 

Strefy konserwatorskiej czy tez Zamawiający pomija tę okoliczność, wynikającą  

z przedmiotu zamówienia i dopuszcza wykonanie prac projektowych na dowolnych 

nawierzchniach typu kostka betonowa, płyty betonowe lub inne nawierzchnie np. asfaltowe 

na budowach lub przebudowach dróg lub ulicach miejskich, a może po za miejskich?  

W związku z tym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o przestrzenie 

rynkowe czy też jest mu to zupełnie obojętne. 

- warunków wykonawczych, gdzie Zamawiający wymaga dwie roboty budowlane 

obejmujące budowę lub przebudowę drogi lub ulicy lub placu wraz z nawierzchnią z kostki 

kamiennej lub betonowej lub płyt kamiennych lub betonowych o powierzchni min. 5000m 

wraz z infrastrukturą sieciową, wykonaniem zieleni i małej architektury o wartości co 

najmniej 20 000 000,00 zł brutto każda. 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy wykonawca robót 

budowlanych ma się wykazać zrealizowaniem prac budowlanych w zakresie przedmiotu 

zamówienia, czyli rewitalizacji przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu i wykazać się 

wykonaniem przebudowy przestrzeni rynkowych lub placów rynkowych z kostki kamiennej 

i płyt kamiennych o powierzchni min. 5000m każda wraz z instalacją sieciową i wykonaniem 

zieleni i małej architektury czy też Zamawiający pomija tę okoliczność wynikającą  

z przedmiotu zamówienia i dopuszcza wykonanie prac budowlanych po za strefą rynkową 

jak przedmiot zamówienia tj. w dowolnych nawierzchniach typu kostka betonowa, płyty 

betonowe lub inne nawierzchnie np. asfaltowe na budowach lub przebudowach dróg lub ulic 

miejskich, a może także po za miejskich ? W związku z tym prosimy o doprecyzowanie 

chodzi o przestrzenie rynkowe jak przedmiot zamówienia czy też jest to dowolne i obojętne. 

Ponadto prosimy o wyjaśnienie: 

- dlaczego dla prac projektowych Zamawiający wymaga, aby wykonawca projektowy 

wykazał się dwoma projektami leżącymi w strefie ochrony konserwatorskiej, a dla robot 

budowlanych tegoż wymogu nie stawia ? Czy z tego wynika, że prace nie będą objęte 

nadzorem konserwatorskim i nie  ma to znaczenia czy wykonawca posiada w tym zakresie 

doświadczenie czy też nie ? Prosimy o doprecyzowanie, dlaczego nie wymagane jest dla 

robot budowlanych wykazanie dwóch robót budowlanych obejmujących przestrzeń 

rynkową zrealizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Jednocześnie zwracamy się o wyjaśnienie: 
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- dlaczego Zamawiający żąda, aby dwie roboty budowlane miały powierzchnię tylko 

5000m2, ale za to wartość 20 000 000,00 PLN brutto każda. 

W związku z tym, iż nie jest to adekwatne do powierzchni wymaganej Specyfikacją żądanie 

tak dużej wartości jest niewspółmierne do żądania ilościowego. Przestrzeń rynkowa 

obejmującego płytę Starego Rynku w Poznaniu to 16 000m , zatem zwracamy się  

o wyjaśnienie, a także wnioskujemy o zmianę zapisu tegoż warunku, gdyż nie odzwierciedla 

on wymagań i jest zdecydowanie w dysproporcji, gdzie zapis ten prowadzi w prostej linii do 

ograniczenia dostępu podmiotom i zawęża krąg uczciwej konkurencji i eliminując 

jednocześnie firmy, które faktycznie funkcjonują w rewitalizacjach w przestrzeniach 

rynkowych i są w tym zakresie wyspecjalizowane na rzecz podmiotów realizujących zadania 

inne, niż wymagane przedmiotem zamówienia. 

W związku z powyższym proponujemy, aby zapisy dotyczyły realizacji co najmniej dwóch 

robót budowlanych wraz z infrastrukturą podziemną, ale wyłącznie przestrzeni rynkowych, 

a nie dowolnych o powierzchniach zbliżonych do płyty Starego Rynku w Poznaniu  

z zastosowaniem parametrów adekwatnych do przedmiotu zamówienia tj. np. zadania  

o powierzchni 8000-10000 m2 wykonane w kamieniu naturalnym i wartościach 8 000 

000,00- 10 000 000,00 zł brutto, a także z uwypukleniem strefy konserwatorskiej, ponieważ 

Rynek leży w strefie oddziaływania konserwatorskiego. 

Ponadto dla: 

- warunków zawodowych- kierownik budowy wnioskujemy o zmianę doświadczenia 

zawodowego tj. prowadzenie dwóch zakończonych kontraktów obejmujących przebudowę 

przestrzeni rynkowych wraz z robotami sieciowymi w strefie konserwatorskiej  

w nawierzchniach kamiennych o powierzchni min. 8000-10000m2 i wartości 6 000 000,00 

- 8 000 000, 00 zł brutto każda 

- wnioskujemy o zmianę warunków dla kierownika robót w specjalności drogowej do 

wykonania dwóch zakończonych kontraktów w zakresie przebudowę przestrzeni 

rynkowych wraz z infrastrukturą i instalacjami sieciowymi w strefie konserwatorskiej  

o powierzchni min. 8000- 10000m2 nawierzchni w kamieniu naturalnym i wartości 6 000 

000,00-8 000 000,00 zł brutto każda. 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Ad. 1  

Zamawiający określił w pkt 9.2.3.1.1. SIWZ IDW warunek dopuszczający udział  

w postępowaniu jako doświadczenie w wykonaniu inwestycji, których zakresem 
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obejmował m.in. wykonanie robót brukarskich polegających na ułożeniu kostki lub 

płyt o łącznej powierzchni 5000 m2. W celu zwiększenia konkurencyjności 

Zamawiający dopuszcza by materiał użyty do ww. robót był kamienny lub betonowy. 

Zamawiający nie zgadza się na legitymowanie się doświadczeniem z wykonania 

nawierzchni z innych materiałów np.  mieszanek mineralno- asfaltowych jako nie 

dające rękojmi należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  

Zamawiającemu zależy na tym, by Wykonawca wykazał się doświadczeniem  

w obszarze staromiejskim i z tego względu wymaga by inwestycje, którymi wykażą 

się Wykonawcy były położone w strefie ochrony konserwatorskiej, tak jak  

w przypadku Starego Rynku w Poznaniu, leżącego w terenie objętym planami 

miejscowymi zagospodarowania przestrzeni: 

- UCHWAŁA NR XCIII/1055/III/2002 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 9 lipca 2002 r. 

„Obszar Staromiejski w Poznaniu”, 

- UCHWAŁA NR XXXVI/544/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 4 września 2012 

r. „Stary Rynek – Szkolna”. 

Ad. 2  

W pkt 9.2.3.1.2. SIWZ IDW Zamawiający nie precyzował warunku, by inwestycje 

zrealizowane przez Wykonawcę były koniecznie zrealizowane w przestrzeni rynkowej, 

ponieważ zapis taki nie jest istotny dla oceny zdolności Wykonawcy do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy, a znacząco ograniczałby grono podmiotów 

mogących wziąć udział w postępowaniu, co w konsekwencji ograniczyłoby również 

konkurencyjność i stałoby w sprzeczności z PZP. 

Ad. 3  

Zamawiający informuje, że dla robót budowlanych nie zdefiniowano konieczności 

wykazania się przez Wykonawcę inwestycją położoną w strefie ochrony 

konserwatorskiej, ponieważ poprawna realizacja zadania zgodnie z decyzją, którą 

wyda Miejski Konserwator Zabytków będzie nadzorowana zarówno przez odpowiedni 

personel Wykonawcy jak i Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie inwestycji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, więc będzie musiał zatrudnić do tych prac 

odpowiednio wykwalifikowanych archeologów, ponadto dodatkowy nadzór 

archeologiczny będzie pełnił także Inżynier Kontraktu.  
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Ad. 4  

Wymóg wykonania przez Wykonawcę inwestycji o powierzchni 5000 m2 jest 

proporcjonalny do Przedmiotu Umowy bowiem stanowi ok. 31% obmiaru nawierzchni 

przewidzianej do przebudowy. Jeżeli Wykonawca wykaże się takowym 

doświadczeniem i referencjami potwierdzającymi, że prace wykonał z należytą 

starannością, nie ma podstaw by sądzić, że nie podoła wykonaniu nawierzchni o tylko 

3- krotnie większej powierzchni. 

Zamawiający informuje także, że zgodnie z informacją na stronie internetowej 

Zamawiającego, zapisy SIWZ są przedmiotem odwołania i o ewentualnych zmianach 

zapisów zdecyduje wynik rozprawy przed KIO. 

Ad. 5 

Wskazane warunki są przedmiotem odwołania i o ewentualnych zmianach zapisów 

Zamawiający poinformuje po otrzymaniu wyniku rozprawy przed KIO. 

 

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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