
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie 

przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej przystosowania budynku biurowego 

zlokalizowanego w Poznaniu, na potrzeby PODGIK wraz z przyłączem kanalizacyjnym. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00012.2019   15.02.2019 r. 

l.dz.: ZP.KW-00066/19   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Wnioskuję o zmianę nazwy inwestycji na „Remont i przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń budynku na archiwum", ponieważ pojęcie „przystosowanie budynku” i „adaptacja” nie funkcjonują 

w obowiązujących przepisach prawa budowlanego. 

2. Wnioskuję o uwzględnienie w terminach wykonania przedmiotu zamówienia również czasu trwania procedury 

wydawania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

3. Wnioskuję o zmianę programu funkcjonaino – użytkowego, polegającą na odstąpieniu od planowanego wykonywania 

archiwum w kondygnacji piwnic, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem wykonywania archiwum w kondygnacji 

piwnic jest zabronione. 

4. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w projekcie zagospodarowania terenu, ponieważ aktualnie: 

a) brak drogi spełniającej wymagania drogi pożarowej do budynku, ze względu na istniejącą zieleń wysoką, a wewnętrzna 

droga dojazdowa nie spełnia również tych wymagań, 

b) brak zachowania wymaganej minimalnej odległości od okien pomieszczeń budynku do śmietnika, 

c) brak zachowania wymaganych minimalnych odległości, wielkości, promieni skrętu, przestrzeni manewrowych. 

5. Czy Zamawiający dysponuje zapewnieniem odbioru ścieków sanitarnych z budynku i warunki techniczne przyłączenia 

do sieci kanalizacyjnej. 

6. Czy projektowane przyłącze kanalizacji ma odprowadzać również wody opadowe i roztopowe z dachu budynku 

i utwardzonego terenu. Czy Zamawiający dysponuje zapewnieniem odbioru wody opadowej z dachu budynku i terenu 

i czy posiada warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej. 

7. Jeśli Zamawiający nie dysponuje zapewnieniem odbioru ścieków z budynku i warunkami technicznymi przyłączenia 

budynku do sieci kanalizacyjnej, to proszę o podanie jakiej długości będą projektowane przyłącza. Czy odprowadzenie 

ścieków z budynku będzie wymagało budowy tylko przyłączy kanalizacyjnych, czy również budowy sieci kanalizacyjnej, 

jeśli tak to o jakiej długości. 

8. Czy Zamawiający dysponuje prawami autorskimi do posiadanej dokumentacji i może tymi prawami dysponować bez 

żadnych ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Czy obszar na którym położony jest budynek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

a planowane zamierzenie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego. Jeśli obszar na którym jest położony budynek 

nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to czy Zamawiający dla planowanej inwestycji 

posiada aktualną ostateczną decyzję o lokalizacji celu publicznego. 

10. Czy Zamawiający posiada i dostarczy mapę do celów projektowych, a jeśli nie to jaki obszar aktualizacji mapy najeży 

uwzględnić w kalkulacji oferty. 

11. Czy 56 miejsc postojowych jest to ilość wystarczająca dla 120 zatrudnionych pracowników i dodatkowo dla klientów. 

Czy ilość ta jest zgodna z ilością miejsc postojowych wymaganą na podstawie przepisów obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, lub ilością ustaloną w decyzji o lokalizacji celu publicznego 

12. Czy zjazd z drogi został już wykonany i odebrany przez zarządcę drogi i czy Zamawiający dysponuje projektem zjazdu 

z tej drogi, który wg załączonego do SIWZ projektu zagospodarowania terenu miał być wykonany wg odrębnego 

opracowania, czy wykonanie projektu zjazdu z drogi należy przewidzieć w kalkulacji oferty. 

13. Proszę o: 

a) wydłużenie w SIWZ okresu z dotychczasowego okresu 3 lat, do 5–ciu lat w czasie którego Wykonawca ma się 

wykazać sporządzeniem dokumentacji projektowej obiektów referencyjnych, 

b) wykreślenie z warunków SIWZ kosztu inwestycji obiektu referencyjnego określanego w SIWZ jako koszt minimum 

2.500.000 zł brutto wartości inwestycji, 

c) wykreślenie z SIWZ, funkcji „biurowej" obiektu, która może naruszać zasady uczciwej konkurencji i zawężać grupę 

oferentów, poprzez zawężanie funkcji obiektu referencyjnego, tak jak dotychczas w SIWZ, tylko do funkcji 

„biurowej". 

14. Proszę o rezygnację z dotychczasowego kryterium oceny ofert jakim jest termin, ponieważ termin wykonania 

zamówienia nie stanowi kryterium merytorycznego, wpływającego na jakość wykonania usługi, a jego skrócenie 

oczekiwane przez Zamawiającego, może wręcz skutkować obniżeniem oczekiwanej przez Zamawiającego jakości, co nie 

leży w interesie publicznym. 

 



 

15. Proszę o prowadzenie w to miejsce w SIWZ innych dodatkowych kryteriów merytorycznych gwarantujących 

Zamawiającemu uzyskanie oczekiwanej jakości usługi, określonych, np. jako wymagane doświadczenie projektantów 

wskazanych do realizacji zamówienia, poprzez wskazanie minimalnej ilości obiektów dla których projektant wykonał 

projekty budowy, remontu, przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania, bez określania i ograniczania 

funkcji tych obiektów oraz okresu czasu w jakim te projekty wykonywał. 

16. W załączonym do SIWZ programie funkcjonalno – użytkowym i w projekcie umowy określono przedmiot zamówienia 

i co obejmuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie określone w par. 5 umowy nie 

obejmuje kosztu sprawowania nadzoru autorskiego, choć jego sprawowanie wymieniono w SIWZ. Proszę 

o dostosowanie projektu umowy do warunków SIWZ, a dla jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia, proszę 

o określenie, poza wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, również wynagrodzenia za sprawowanie 

nadzoru autorskiego, oczekiwanej przez Zamawiającego ilości pobytów, które mają być zrealizowane w ramach 

nadzoru autorskiego aby można było ustalić stawkę za jednorazowy pobyt w ramach nadzoru autorskiego i uwzględnić 

koszty sprawowania nadzoru autorskiego w kalkulacji oferty, chyba że Zamawiający przewiduje zawarcie dodatkowej 

umowy z wybranym Wykonawcą na sprawowanie nadzoru autorskiego w której określi ilość pobytów, stawkę za jeden 

pobyt, wynagrodzenie łączne i zasady sprawowania tego nadzoru. 

17. Z analizy załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej wynika, że dotychczasowa inwestycja została zrealizowana 

w oparciu o warunki techniczne obowiązujące w dacie sporządzenia dokumentacji projektowej. Czy oddany 

do użytkowania budynek spełnia aktualne wymagania obowiązujących przepisów techniczno–budowlanych, w tym 

również w zakresie izolacyjności termicznej ścian i stropów budynku, posadzek na gruncie itd. jeśli okazałoby się 

w trakcie realizacji zamówienia, że planowany aktualnie do przebudowy budynek nie spełnia aktualnych wymagań 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w tym również w zakresie izolacyjności termicznej ścian i stropów 

budynku, posadzek na gruncie itd., to czy Zamawiający w ramach wykonywanej dokumentacji projektowej tej 

inwestycji będzie wymagał również dostosowania budynku do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

18. Wnioskuję odpowiednio o wydłużenie terminu składnia ofert i realizacji zamówienia. 

19. Proszę o wyjaśnienie czy referencje związane z wykonaniem przebudowy 2 budynków szkoleniowych, nazwane przez 

inwestora jako budynki szkolne, a faktycznie są to budynki użyteczności publicznej zawierające funkcję szkoleniową 

i biurową, o wartości realizacyjnej jednego budynku 20.571.000,00 zł, a drugiego 10.829.000,00 zł, spełniają warunek 

zapisany w SIWZ. 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1, 13, 14, 15, 18. 

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych zmian. 

Ad. 2. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje uzyskania przez Wykonawcę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę, dlatego okres niezbędny do jej uzyskania nie podlega uwzględnieniu w terminach wykonania 

przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację projektową, na podstawie której Zamawiający 

uzyska pozwolenie na budowę. 

Ad. 3. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian w programie funkcjonalno–użytkowym w zakresie lokalizacji archiwum. 

Zgodnie załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., poz. 67) 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań 

archiwów zakładowych, rozdział 3, § 6, pkt 1) lokal archiwum zakładowego być usytuowany na poziomie budynku 

z odpowiednią wytrzymałością stropów pod warunkiem spełnienia pozostałych tj. pkt 2)–8).  

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, iż piwnica jest jednym z poziomów budynku, nie istnieją przesłanki, aby 

wykonywanie archiwum w poziomie piwnicy było zabronione. Zaprojektowanie pomieszczeń archiwum zakładowego, 

spełniających wyżej wymienione punkty dotyczące warunków lokalizacji pomieszczeń archiwum zakładowego, jest jednym 

z elementów zadania. 

Pomieszczenie przeznaczone na miejsce do pracy dla archiwisty należy zlokalizować na poziomie parteru budynku, przy 

pomieszczeniu archiwum zasobu geodezyjnego.  

Ad. 4. 

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Przedmiot zamówienia nie 

obejmuje zatem wskazanych przez Wykonawcę zakresów prac.  

Ad. 5. 

Zamawiający nie dysponuje aktualnymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie budynek 

posiada bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe jako obiekt bezodpływowy. 

Ad. 6. 

Obiekt został przyłączony do sieci kanalizacji deszczowej, zatem jej wykonanie nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Ad. 7. 

Zamawiający dysponuje nieaktualnymi warunkami technicznymi przyłącza budynku do sieci kanalizacji sanitarnej 

z 24.10.2016 r., które przewidywały konieczność wybudowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 długości 

ok. 160m. Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego, obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektu 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z uzyskaniem nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, 

uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.  

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej, na podstawie której Zamawiający uzyska pozwolenie 

na budowę. 

 



 

Ad. 8. 

Zamawiający posiada prawa autorskie bez ograniczeń do posiadanej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy.  

Ad. 9. 

Obszar na którym położony jest budynek, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, budynek 

powstał w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Zamawiający nie posiada decyzji o lokalizacji celu publicznego. 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej, na podstawie której Zamawiający uzyska pozwolenie na 

budowę.  

Ad. 10. 

Zgodnie z zapisami programu funkcjonalno–użytkowego, Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych. 

Ad. 11. 

Istniejąca ilość miejsc postojowych jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla przedmiotowego obiektu, który 

otrzymał pozwolenie na użytkowanie. 

Ad. 12. 

Zjazd z drogi został już wykonany nie jest zatem przedmiotem niniejszego zamówienia. 

Ad. 16. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w zapisach umowy w zakresie nadzoru autorskiego. 

Wykonawca ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego tylko w ramach art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy z wybranym Wykonawcą na sprawowanie nadzoru autorskiego. 

Ad. 17. 

Obiekt został wybudowany zgodnie z obowiązującymi na dzień wydania pozwolenia na budowę przepisami. Przedmiot 

zamówienia obejmuje przystosowanie powierzchni budynku na potrzeby biurowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej Kartograficznej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej, na podstawie której 

Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie. 

Ad. 19. 

Wykonawca winien wykazać się sporządzeniem dokumentacji projektowych budynków, określonych w Rozdziale IV ust. 1 pkt 

3) SIWZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


