
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-54-02/09 
l.dz.: ZP.KW-00362/09 

Data: 
23.10.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
ZAPYTANIA:  

1. Proszę o podanie podstawy prawnej oraz wyjaśnienie powodów zastosowania wymogów: 

1) Wykonawca upowaŜnia takŜe Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do złoŜenia: ,,oświadczenia o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie, 
potwierdzone przez dyrekcję placówki”. 

2. Proszę o sprecyzowanie: 

1) ,,zaprojektowany w technologii tradycyjnej" (podpunkt A.2.c ); 

2) kiedy taka konieczność nastąpi i jak to oszacować na etapie oferty – ,,W przypadku konieczności 
usuwania zieleni po stronie projektanta będzie leŜało uzyskanie odpowiednich uzgodnień i pozwoleń 
oraz projektu nasadzeń zastępczych”; 

3) Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upowaŜnić osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych zezwoleń – w jakim celu? Czy chodzi o prawo do kopiowania rozwiązań w celu 
zastosowania w innych obiektach? 

4) „pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji." oraz ,,Wykonawca oświadcza, 
Ŝe będzie w pełni dyspozycyjny w okresie realizacji przedmiotu umowy." proszę podać ilości (dni, 
godziny itp.) lub inaczej sprecyzować ten zapis; 

5) „Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 grudnia 2009." – czy istnieje moŜliwość przedłuŜenia 
terminu ze względu na okoliczności niezaleŜne od wykonawcy. Biorąc pod uwagę stopień 
skomplikowania i ilość niezbędnych uzgodnień – wymagany termin jest nierealny; 

6) ,,odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia" – 
proszę podać wartość zamówienia i wymienić usługi o podobnym rodzaju. 

 

ODPOWIEDZI:  

Ad. 1 

1) Wykonawca moŜe upowaŜnić Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych w jego 
imieniu. Zgodnie z zapisem art. 16 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) autorskie prawa osobiste chronią 
nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z utworem. Przepisy 
cytowanej ustawy natomiast nie zabraniają autorom zezwalać na wykonywanie autorskich praw 
osobistych innym osobom w jego imieniu. 

2) Wymóg stawiany przez Zamawiającego ma na celu zobowiązanie Wykonawców do zapoznania się 
z terenem na którym ma być realizowany przedmiot zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 36 ustawy 
Prawo zamówień publicznych „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera co 
najmniej”. Cytowana ustawa, jak równieŜ akty wykonawcze wydane na jej podstawie, nie zabraniają 
Zamawiającemu Ŝądania od Wykonawców dokumentów niezbędnych do zweryfikowania czy 
Wykonawca posiadł wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 



Ad. 2 

1) Budynek sanitarno – szatniowy winien zostać zaprojektowany w technologii murowanej z materiałów 
drobnowymiarowych. 

2) Wykonawca na podstawie wizji lokalnej winien ocenić i oszacować zakres prac projektowych 
„towarzyszących”  głównemu tematowi projektowemu. W przypadku pojawienia się konieczności 
usuwania zieleni Wykonawca, w terminie do 10.12.2009 r., przedłoŜy Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające wystąpienie do właściwych organów o wydanie odpowiednich uzgodnień i zezwoleń. 

3) Wszystkie uzyskane zezwolenia i prawa dotyczyć będą tylko przedmiotowego obiektu. 

4) Zapis § 6 ust. 1 załącznika do SIWZ – Projektu umowy pozostaje bez zmian.  
JeŜeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie potrzeba wyjaśnień lub uszczegółowienia danych 
zawartych w dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje 
umówienie spotkań na placu budowy, w moŜliwie najkrótszym terminie, nie dłuŜszym jednak niŜ 7 
dni od daty powiadomienia Wykonawcy.  

5) Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji umowy. W terminie do 10.12.2009 r. 
Wykonawca winien przedłoŜyć Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz 
z dokumentami potwierdzającymi wystąpienie do właściwych organów o wydanie odpowiednich 
uzgodnień i zezwoleń. 

6) Wykonawca winien wykazać, iŜ wykonywał min. 2 prace, których zakres merytoryczny obejmuje 
sporządzenie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych, o powierzchni odpowiadającej 
powierzchni niniejszego zamówienia. Wartość kaŜdej ze wskazanych w wykazie usług winna być 
zbieŜna z wartością złoŜonej przez Wykonawcę oferty. 
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