Swarzędz, dnia 31 marca 2021 r.
WRPZP.271-07/2021
Wyjaśnienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa
ul. Gwiaździstej i ul. Księżycowej w Swarzędzu”.
I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje
Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:
Pytanie nr 1
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie obowiązków Wykonawcy jest tylko uzyskanie
w imieniu inwestora pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych lub dokładne
określenie obowiązków Wykonawcy w tym zakresie.
Wyjaśnienie nr 1
Obowiązki Wykonawcy w zakresie badań archeologicznych wynikają z załączonego do
dokumentacji pisma Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 10.07.2017 (znak:
KZ.4123.6.00038.2017.IV) precyzujące działania na rzecz pozyskania pozwolenia na
prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z art. 36 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 282 ze zm.).
Pytanie nr 2
Termin rozpatrzenia przez Powiatowego Konserwatora Zabytków wniosku o pozwolenie na
prowadzenie badań archeologicznych to 30 dni, od momentu złożenia kompletu
wymaganych dokumentów, w związku z tym, czy Zamawiający dysponuje następującymi
dokumentami:
a. Program prowadzenia badań archeologicznych;
b. Dokument potwierdzający posiadanie prze wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania
z nieruchomości uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy
z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub
posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, ze właściciel lub
posiadacz tej zgody nie udzielił;

c. Mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub większa lub prezentacja kartograficzna bazy
danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z
2018 r. poz. 650), umożliwiające lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w
odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym
miejscem planowanych badań archeologicznych (np. kolorem w formie zakreskowanego
obszaru lub liniowo obwiednią)
UWAGA! Mapę w skali 1:10 000 lub prezentację kartograficzną BDOT 10k należy pozyskać
w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (organ
prowadzący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego na mocy art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.).
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prowadzący: właściwy miejscowo starosta/prezydent miasta na mocy art. 7d pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z
późn. zm.)
d. Plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych
w nawiązaniu do punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej w skali 1:500,
jeżeli badania archeologiczne będą prowadzone na terenie o powierzchni do 10 000 m2;
e. Dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do
przyjęcia
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archeologicznych;
f. Opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych;
g. Dysponuje oświadczeniem osoby kierującej badaniami archeologicznymi albo wykonującej
je samodzielnie o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi badaniami albo
samodzielnego ich wykonywania oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez tę
osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1 ustawy.
Żaden z w/w dokumentów, będących załącznikami do składanego wniosku, nie został
załączony do dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ i ich pozyskanie z właściwych
ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz opracowanie programu
prowadzenia badań archeologicznych będzie wymagało kolejnych 30 dni.
Wyjaśnienie nr 2
Zamawiający nie dysponuje wyżej wymienionymi dokumentami.
Pytanie nr 3
Proszę o potwierdzenie, że wymagane badania archeologiczne zostaną/zostały, zgodnie

z w/w pismem, zlecone i zrealizowane przez inwestora archeologowi lub uprawnionej
jednostce archeologicznej. Czy Zamawiający ma już wybranej jednostkę archeologiczną lub
archeologa wybranego do realizacji niniejszego zadania?
Wyjaśnienie nr 3
Zamawiający nie zlecił archeologowi ani uprawnionej jednostce archeologicznej badań
archeologicznych. Powyższe zawiera się w zakresie obowiązków Wykonawcy. Zamawiający
ponadto nie rekomenduje żadnej jednostki archeologicznej ani archeologa pozostawiając
w tym zakresie pełną dowolność.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji w przypadku nie
posiadania dokumentów wymienionych w pytaniu nr 2. Łączny czas administracyjny
niezbędny na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych zgodnie
z Kodeksem Postepowania Administracyjnego może wynieść do 60 dni. Do powyższego
okresu należy dodatkowo doliczyć czas niezbędny na pracę archeologów, który na etapie
przetargu jest nie do określenia z powodu braku możliwości uściślenia zakresu prac
archeologicznych, które są determinowane w miarę postępu prac i zaleceń osoby
prowadzącej prace archeologiczne. W związku z powyższym sztywne narzucenie terminu
realizacji prac w kontekście wykonania prac archeologicznych, których czasowo żaden
z Wykonawców nie jest w stanie na etapie postępowania określić, jest sprzeczne z prawem.
W myśl art. 68 Kodeksu Cywilnego należy powiązać termin faktycznego zakończenia prac
archeologicznych (na tym etapie niedookreślonych) z terminem zakończenia przedmiotu
zamówienia w taki sposób, aby to faktyczny termin zakończenia prac archeologicznych
determinował i wskazywał na możliwy termin spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, czyli
wykonanie niezbędnych robót budowlanych na terenie objętym ochroną konserwatorską.
Wyjaśnienie nr 4
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków zamówienia w odniesieniu do długości
okresu wykonania przedmiotu zadania. Ponadto dodatkowy czas liczony od momentu
podpisania umowy do rozpoczęcia prac budowlanych uznaje się jako wystarczający na
załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie
badań archeologicznych. W przypadku wystąpienia szczególnych i niemożliwych do
przewidzenia na etapie podpisania umowy okoliczności związanych z wystąpieniem
znalezisk archeologicznych na obszarze budowy, zastosowanie będą miały zapisy art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2020
poz. 282 ze zm.).
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia

w następujący sposób:
Załącznik nr 9 do – wzór umowy
W § 19 ust. 6 dodany zostaje pkt 9:
„9. Wystąpienie konieczności przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych
w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”
Pytanie nr 5
Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami
oświetlenia dróg M2, M3, M6 plus inne na przejazdy kolejowe, na których trzeba zapewnić
bezpieczeństwo normy olśnienia, czy jest potrzeba dołączenia odpowiednich obliczeń
fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych
(ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania.
Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679
Wyjaśnienie nr 5
Projekt nie dotyczy przejazdu przez linię kolejową.
Pytanie nr 6
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na tereny PKP-PLK S.A jeśli taki są, na
zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw, które mają zastosowane a
nie zostały podane do realizacji przedsięwzięcia. Normy na słupy, wysięgniki i oświetlenie.
Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło
i Oświetlenie miejsc pracy”. PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547,
PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3
Wyjaśnienie nr 6
W projekcie wpisano wszystkie wymagane normy niezbędne do jego realizacji.
Pytanie nr 7
Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogą
być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania i odrzucenia ich ofert przez
instalacje podróbek lamp Led niespełniających norm, które dotyczą praw wyłącznych
chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia
Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania
zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego z ustawy
Prawa, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i Ustawy.

Wyjaśnienie nr 7
Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania określa art. 108
Ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Pytanie nr 8
Czy oprawy oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN
60598-2. Potwierdzone badaniami za zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie
produktów i ustawa o efektywności energetycznej z maja 2016, wymagania dla sprzętu
elektrycznego.
Wyjaśnienie nr 8
Oprawy oświetleniowe powinny posiadać wszelkie certyfikaty upoważniające je do
stosowania na terenie Unii Europejskiej.
Pytanie nr 9
Brak jest ogólnych opisów lampy, a podawanie nazw produktów jest niedopuszczalne,
powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według
zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników
oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie
produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki
klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Czy wszystkie oprawy LED lub
sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.
Wyjaśnienie nr 9
Nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano
jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych
i dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do
projektowanych.
Pytanie nr 10
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie kanalizacji sanitarnej dotyczącej rodzaju
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HYDRO-MARKO

18HM1249/NF65/80-2-B natomiast na rysunku w tabeli zestawienia widnieje pompa NF65220/004YLG2-155. Czy należy zastosować którąś z tych pomp czy można zastosować inną,
która posiada takie same parametry lub wyższe.
Wyjaśnienie nr 10
Nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano
jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych

i dostępnych w kraju, równoważnych pod względem parametrów technicznych do
projektowanych.
II. Jednocześnie Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza poprawiony załącznik nr 6
do SWZ – wzór zobowiązania.

Z poważaniem
Marian Szkudlarek

