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Poznań, dnia 2 września 2016 r.  

 

 

Postępowanie nr AD/ZP/46/16 

 

 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE 

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

„REALIZACJA ZADANIA PN „BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU 

ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI 

POZNAŃSKIEJ.” 

Przez: 

 

Politechnika Poznańska 

Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5 

60 – 965 Poznań 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Pytanie Wykonawcy:  

„W związku z odpowiedzią (załączony pdf jako referencja) na podobne zapytanie jak moje z 

dnia dzisiejszego, gdzie odpowiadacie: 

"Wyjaśnienia Zamawiającego: Zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  Zamawiający  dopuszcza 

przekazywanie  plików  winnych  formatach,  niż  wyżej  określone  w  pod  warunkiem,  ich 

kompatybilności  z oprogramowaniem  będącym  w  posiadaniu  Zamawiającego. 

Zamawiający  wskazuje,  że dostępne jest oprogramowanie umożliwiające konwersję do 

pliku RVT oraz RFA. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. "\Proszę o 

wskazanie jakie oprogramowanie BIM  oprócz Autodesk Revit jest w stanie zapisać dane do 

własnościowego zamkniętego formatu RVT/RVA. Moim zdaniem Zamawiający mija się z 

prawdą w wyjaśnieniach, gdyż nie ma w chwili obecnej takiego oprogramowania, poza 

samym Autodesk Revit. 

Podtrzymuję w związku z tym prośbę o wskazanie w SWIZ otwartego formatu IFC jako 

sposób wymiany danych zamiast zamkniętego formatu oprogramowania Autodek Revit. 
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Autodesk Revit, którym zapewne dysponujecie również otwiera taki format danych - tj pliki 

IFC. 

Jeszcze raz podkreślam, ze Instytucja publiczna nie powinna wymagać dostarczania danych 

w formatach zamkniętych oraz ograniczać konkurencji poprzez wskazywanie konkretnych 

narzędzi do wykonania zamówionej pracy, a niestety do tego się sprowadza takie a nie inne 

sformułowanie w SIWZ oraz w załączonej  odpowiedzi.” 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza przekazywanie plików w innych 

formatach, niż wyżej określone w pod warunkiem, ich kompatybilności z oprogramowaniem 

będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że dostępne jest 

oprogramowanie umożliwiające konwersję do pliku RVT oraz RFA. Ponadto Zamawiającemu 

zależy na uzyskaniu w pełni funkcjonalnego modelu BIM w formacie jakim będzie go 

wykorzystywał w dalszym procesie zarządzania obiektem. 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

 


