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Łód ź, dnia  18.06.2021 r 
DSR-ZP-II.271.33.2021 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
     Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Miasto Łódź – Zarząd 
Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódźprzekazuje zapytania od 
Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „Rozbudowa układu drogowo- 
torowego w ci ągu ulic Ogrodowa – Północna na odc. od ul. Zachodni ej do ul. 
Franciszka ńskiej”. 
  
Pytanie 31 
dot. par. 5 ust. 16. projektu Umowy  
Z zapisów projektu umowy  wprost wynika, że cel sposób oraz okres przetwarzania 
danych ustala Zamawiający zatem w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych (RODO) to Zamawiający będzie administratorem danych 
przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego. Wśród wzorów dokumentów nie 
ma projektu Umowy powierzenia danych czy Zamawiający przewiduje jej 
podpisanie z Wykonawcą? Jeśli nie to prosimy o wskazanie podstawy prawnej dla 
przetwarzania danych przez Wykonawcę i udostępnianie Zamawiającemu  
w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych 3/2019 Europejskiej Rady 
Ochrony Danych z 29 stycznia 2020 r.  
 
Odpowied ź 31 
Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w żadnym wypadku nie zaistnieje relacja 
administrator a podmiot przetwarzający, ta relacja to administrator - administrator.  
Zamawiający opiera się na przesłance art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 
648, art. 656 § 1 i art. 646 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), 
art. 45811 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.), 
art. 42 ust. 5, art. 44 ust. 3 i  4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z  2021 r. 
poz. 305) – przetwarzanie jest niezb ędne w celach dochodzenia roszcze ń 
wynikaj ących z zawartych umów o roboty budowlane ;  
Zamawiający będzie spełniał obowiązek informacyjny tylko w przypadku, kiedy na 
jego żądanie Wykonawca będzie udostępniał mu nagrania. Dostęp do kamer 
online nie jest zbieraniem danych w rozumieniu art 2 ust. 1 RODO. 
 
Pytanie 32 
Dot. Par 9 ust. 12 oraz par 9 ust. 13 ppkt 2 Projek tu Umowy  
Wnosimy o  usunięcie wymogu udostępniania kopii umów o pracę oraz 
szczegółowych danych zatrudnionych bezrobotnych i zastąpienie tego 
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oświadczeniem Wykonawcy składanym ze świadomością karalności za złożenie 
nieprawdziwych oświadczeń. 
Ochrona danych osobowych osób fizycznych wynika wprost z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  Zapisy Par 9 Ust 12 i par. 9 ust.  13 
ppkt 2) projektu umowy są wymogami niezgodnymi z zasadami opisanymi w 
artykule 5 RODO a szczególnie w naszej ocenie naruszają zasadę minimalizacji 
danych i ograniczenia celu. Za zmianą przemawia także fakt, że Zamawiający sam 
odwołuje się do anonimizacji, wymagając jednocześnie aby anonimizacja 
odbywała się zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z 10 
maja 2018 roku, tymczasem ustawa ta nie reguluje powyższych kwestii. W świetle 
zapisów RODO dane zanonimizowane to dane przetworzone w taki sposób, że 
osób, których dane dotyczą nie da się zidentyfkować. Zatem dane 
zanonimizowane nie mogą zawierać imion i nazwisk pracowników. Wymóg 
przekazywania kopii zaonimizowanych ale jednocześnie zawierających imiona i 
nazwiska, jest wewnętrznie sprzeczny i niegodny z przepisami o ochronie danych 
osobowych. Co więcej taka interpretacja obowiązywała jeszcze przed wejściem w 
życie RODO –  Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (ustawy z 29.01.2004 
r.) uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
„Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
nie jest dopuszczalne żądanie od wykonawców niezanonimizowanych kopii umów 
o pracę z pracownikami wykonawcy, jako sposobu udokumentowania ich 
zatrudnienia.” 
Opinia Generalnego Inspektora ochrony danych osobowych z 23.09.2016 r.: 
„Przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków 
osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem szerokiego 
zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu 
widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w 
zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Dostęp do 
informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji 
spełnienia określonych warunków przez wykonawcę. W opinii Generalnego 
Inspektora dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez 
wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub zanonimizowanych 
dokumentów. Dla zamawiającego nie jest bowiem istotne kto konkretnie 
zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt 
zatrudniania osób w takiej formie - dla potwierdzenia którego nie jest konieczna 
zamawiającemu znajomość imion, nazwisk(…).” 
 
Odpowied ź 32 
Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wymogu udostępnienia kopii umów o 
pracę, jako udokumentowania zatrudnienia osób w ramach umowy o pracę, 
zgodnie z Art. 438.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych : 
Art.438.1. W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
usługi, przewidującej wymagania określone w art. 95 ust.1, w jej treści zawiera się 
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postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli 
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z 
tytułu niespełnienia wymagań określonych wart. 95 ust.1. 
2.W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania 
przez zamawiającego w szczególności: 
1)oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
3)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
4)innych dokumentów−zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Art.  143e.  [Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia osób na 
podstawie umowy o pracę] 
1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera postanowienia 
dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 
2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania 
przez zamawiającego w szczególności: 
1)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
2)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
3)innych dokumentów 
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
oraz zakres obowiązków pracownika. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy: sieć trakcyjna  
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w ramach zadania na pętli 
tramwajowej należy dokonać tylko regulacji sieci trakcyjnej czy też należy 
przebudować (wymienić na nowe) wszystkie elementy ww. sieci. 
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Odpowied ź 33 
Trakcję tramwajowa należy przebudowac zgodnie z projektem a po jej 
przebudowie wyregulować do istniejącego torowiska. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy: sieć trakcyjna 
W przedmiarze robót dla sterowania i ogrzewania zwrotnic zdaniem Wykonawcy 
ilości w pozycjach nr 1, 2, 3, 4 i 5 są zdecydowanie zawyżone w stosunku do 
zakresu prac objętego projektem wykonawczym. Prosimy o korektę ww. 
przedmiaru robót. 
 
Odpowied ź 34 
Przedmiar jest poglądowy zakres sterowania i ogrzewania zwrotnic 
należy wykonać zgodnie z zakresem prac ujętych w OPZ oraz zgodnie  
z załącznikiem zakresu prac. Nie należy wykonywać prac na pętli tramwajowej tam 
gdzie nie będzie przebudowywane torowisko oraz zwrotnice. 
 
Pytanie 35 
Pytanie dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia:  
Pkt 41 Wykonawca zgłasza brak Załącznika nr 1a.  
 
Odpowied ź 35 
Zamawiającu, informuje że poprawił oczywistą omyłke pisarską w dniu 
24.05.2021 r. 
 
Pytanie 36 
Pytanie dot. Zał ącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia :  
Pkt 1.2 W związku z zapisem w UWADZE (dotyczącej zakresu prac na krańcówce 
tramwajowej), iż  
„…Pozostałe roboty w zakresie krańcówki należy wykonać zgodnie z projektami 
branżowymi.”  
Wykonawca prosi o potwierdzenie że w zakresie tych prac należy wykonać całość 
robót opisanych w projektach:  

• TOM 2.3 Płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki,  
• TOM 3.1.1 Oświetlenie uliczne,  
• TOM 3.1.3 Sygnalizacja świetlna,  
• TOM 3.1.4 Tablica Informacji pasażerskiej,  
• TOM 3.1.5 Sieć trakcyjna tramwajowa,  
• TOM 3.1.7 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,  
• TOM 3.1.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,  
• TOM 4.3 Przyłącza wodociągowe wraz z instalacją automatycznego  

nawadniania zieleni, 
 
Odpowied ź 36 
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 Należy wykonać całość robót dla tomów 
• TOM 3.1.1 Oświetlenie uliczne,  
• TOM 3.1.3 Sygnalizacja świetlna,  
• TOM 3.1.4 Tablica Informacji pasażerskiej,  
• TOM 3.1.5 Sieć trakcyjna tramwajowa,  
• TOM 3.1.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,  
• TOM 4.3 Przyłącza wodociągowe wraz z instalacją automatycznego  

Dla tomów: 
• TOM 2.3 Płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki,  
• TOM 3.1.7 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,  

Z zakresu prac należy wyłączyć pętle tramwajową  
 
Pytanie 37 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi 
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i umowami 
oraz terenem potrzebnym w celu wykonania zamówienia, które będą ważne w 
okresie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, a skutki ewentualnych 
braków nie będą obciążać Wykonawcy.  
 
Odpowied ź 37 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i 
uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót 
budowlanych a ich ewentualne braki zostaną uzupełnione i nie będą obciążać 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 38 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi 
niezbędnymi pozwoleniami na wycinkę drzew  
 
Odpowied ź 38 
Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i 
uzgodnienia zostań przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. Jeśli na etapie inwestycji pojawi się konieczność jakiejkolwiek 
zgody, uzgodnień czy decyzji to zostaną one dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 
 
Pytanie 39 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wszelkie faktycznie istniejące w ternie punktu 
osnowy geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy, a 
w razie braku ich wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu 
Wykonawcy nie będzie obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia  
 
Odpowied ź 39 
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Zamawiający informuje, iż przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzenia punktów osnowy geodezyjnej dla całego zakresu 
inwestycji i w razie ich braku lub uszkodzenia w trakcie budowy obowiązkiem 
wykonawcy jest ich odtworzenie.  
 
Pytanie 40 
Pkt 8.1.3. SWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli na kwotę 2 500 000,00 zł z środków, którymi 
dysponuje Wykonawca, składać się będą środki własne Wykonawcy oraz zasoby 
udostępnione przez podmiot trzeci w ramach polegania na sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotu trzeciego, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, tj., przykładowo, iż warunek zostanie za spełniony, jeżeli Wykonawca 
dysponować będzie kwotą 1 000 000,00 zł zasobów własnych oraz kwotą 1 500 
000,00 zł z środków finansowych podmiotu trzeciego, udostępniającego 
Wykonawcy zasoby.  
 
Odpowied ź 40 
Zamawiający potwierdza uznanie warunku 
 
Pytanie 41 
Pkt 8.1.4.1. SWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli wykonanie „sygnalizacji świetlnej” w ramach tej 
inwestycji miało miejsce w ramach „remontu” sygnalizacji świetlnej? W obecnym 
brzmieniu SWZ wymagane doświadczenie obejmuje wyłącznie „budowę” lub 
„przebudowę” sygnalizacji świetlnej.  
 
Odpowied ź 41 
Zamawiający podtrzymuje warunek wymaganego doświadczenia wykonania 
sygnalizacji świetlnej w ramach budowy lub przebudowy 
Pytanie 42 
 
Pkt 9 .4.1.3. SWZ – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wystarczająca w tym 
zakresie będzie informacja wygenerowana do pliku PDF ze strony 
https://crbr.podatki.gov.pl/ (Wpis Spółki Wykonawcy w Centralnym Rejestrze 
Beneficjentów Rzeczywistych) 
 
Odpowied ź 42 
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa finansów zawartych na stronie: 
https://www.gov.pl/web/finanse/ii-wyszukiwanie-informacji-z-centralnego-rejestru-
beneficjentow-rzeczywistych-zwanego-dalej-crbr 
„W przypadku korzystania z pośrednictwa ww. strony internetowej systemu 
teleinformatycznego CRBR informacje są udostępniane w postaci wyniku widocznego na 
ekranie urządzenia, z którego zostało skierowane pytanie, istnieje również możliwość 
zapisania wyszukanej informacji w pliku (w formacie PDF lub w formacie tekstowym 
jako plik XML ). 
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Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie potwierdzenia w formach wskazanych  
w w/w wyjaśnieniach Ministerstwa finansów. 
 
Pytanie 43 
Pkt 9 .4.1.3. SWZ, pkt 10.6. SWZ – Czy Zamawiający wymaga, aby informacja z 
CRBR była podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym?  
 
Odpowied ź 43 
Formę składania podmiotowych środków dowodowych określają właściwe przepisy 
prawa w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 
I Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy. 
 
Pytanie 44 
Pkt 23.1. SWZ – Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wadium do 
wysokości 100 000,00 zł. Zgodnie z art. 97 ust. ust. 2 ustawy p.z.p. to 
Zamawiający ustala kwotę wadium. Przepisy ustawy p.z.p. nie definiują dolnej 
granicy wysokości wadium. Wykonawcy, w zakresie wnoszenia wadium w 
postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w przeważającej mierze 
korzystają z pomocy towarzystw ubezpieczeniowych, w zakresie których do 
wykorzystania mają określony limit gwarancyjny. Jest on zwalniany sukcesywnie, 
wraz z upływem ważności terminu związania ofertą. Wadium, na gruncie 
zamówień publicznych, stanowi zarówno stworzoną przez zamawiającego barierę 
finansową, której celem jest zapewnienie udziału w postępowaniach wyłącznie 
wykonawców rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz realizacją 
określonego świadczenia, jak i narzędzie pozwalające zapobiegać, a w 
ostateczności sankcjonować niewywiązywanie się wykonawców z określonych 
obowiązków nałożonych na nich przez procedury udzielania zamówień 
publicznych. Zdaniem Wykonawcy ustanowienie wadium dla przedmiotowego 
postępowania na niższym poziomie, również zabezpieczy Zamawiającego w taki 
sposób, by w postępowaniu wzięły udział wyłącznie podmioty rzeczywiście 
zainteresowanie realizacją zamówienia, a jednocześnie pozwoli wykonawcom na 
równy dostęp do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, którymi są oni 
zainteresowani. Z powyższego względu, Wykonawca wnioskuje o obniżenie kwoty 
wadium w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Odpowied ź 44 
Zamawiający podtrzymuje wskazaną wysokość wadium. 
 
Pytanie 45 
§ 1 Aktu umowy „wzór” – definicja poj ęcia „Wada” – Wykonawca prosi o 
potwierdzenie, iż przyjęte przez Zamawiającego kryteria w zakresie kwalifikacji czy 
dana właściwość lub parametr lub stwierdzony brak lub niemożność uzyskania 
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określonych parametrów lub „obniżenie estetyki” będą uznane za wadę, włącznie 
w odniesieniu do parametrów lub właściwości expressis verbis wynikających z 
zawartej umowy o realizację zamówienia publicznego, załączników do tej umowy, 
oferty wykonawcy, dokumentacji projektowej lub innych dokumentów 
przekazanych Wykonawcy w ramach toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub w trakcie realizacji zamówienia publicznego (np. w 
przypadku zmian w dokumentacji projektowej, konieczności usunięcia błędów 
dokumentacji projektowej itd.). Wykonawca w szczególności prosi o potwierdzenie, 
iż kwalifikacja czy dana właściwość, parametr lub brak lub „obniżenie estetyki” 
będą uznane za „wadę” nie będzie wynikała z jednostronnego uznania 
Zamawiającego, a będzie miała oparcie w obiektywnych wymaganiach, 
wyrażonych wprost w dokumentach, składających się na opis przedmiotu 
zamówienia, dokumentację projektową, STWiORB itd.  
 
Odpowied ź 45 
Zamawiający potwierdza, że kwalifikacja wad przebiegać będzie z uwzględnieniem 
obiektywnych wymagań Zamawiającego wyrażonych w treści SWZ. 
 
Pytanie 46 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Wykonawca zwolniony jest z 
odpowiedzialności za wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub 
uszkodzeniu wskutek wykonania robót według wskazówek Zamawiającego, jeżeli 
uprzedził Zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia 
obiektu  
 
Odpowied ź 46 
Zamawiający wskazuje, że postanowienia umowne nie wyłączają postanowień art. 
655 k.c. Zgodnie z Art.  655. k.c. [Uprawnienia wykonawcy w razie szkód 
spowodowanych przez inwestora] 
Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości 
dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek 
wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać 
umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził 
inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli 
mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości 
dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń. 
Zauważyć należy, że uregulowanie zawarte w art. 655 k.c. nie odnosi się 
bezpośrednio do rękojmi za wady obiektu budowlanego.  
 
Pytanie 47 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy 
również gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleń) Wykonawca zwolniony jest z 
odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby 
trzecie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca  
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Odpowied ź 47 
Zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji regulują 
odpowiednie postanowienia k.c. oraz wzoru umowy.  
 
Pytanie 48 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy 
również gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleń), iż zgodnie z art. 578 k.c., 
odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, 
Wykonawca wnosi o przedstawienie sposobu rozliczenia za usuwanie szkód, 
wyrządzonych przez osoby trzecie w okresie gwarancji i rękojmi. Rozszerzenie 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji na szkody wyrządzone przez osoby trzecie 
powoduje, iż niemożliwe jest oszacowanie kosztów, które mogą wystąpić w 
okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, czy przedmiot zamówienia nie zostanie celowo uszkodzony przez 
chociażby ingerencję w przedmiot zamówienia przez podmiot trzeci (wykonanie 
remontu, przebudowy okolicznych nieruchomości), czy roślinność na terenie 
inwestycji nie zostanie zniszczona przez chuliganów, zwierzęta domowe 
(połamane gałęzie) lub bawiące się dzieci. Zamawiający ma obowiązek opisać 
przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawca na etapie wyceny oferty 
posiadał wiedzę o wszystkich wymaganiach i okolicznościach mogących mieć 
wpływ na sporządzenie oferty. Przekazany wykonawcom opis określać musi 
zakres świadczenia wykonawcy w sposób umożliwiający rzetelną jego wycenę. 
Przeniesienie na wykonawcę robót budowlanych odpowiedzialności za szkody, 
wyrządzone przez osoby trzecie lub siłę wyższą ogranicza konkurencję, 
uniemożliwia prawidłową kalkulację zamówienia w stanie na termin składania ofert, 
a także powoduje, iż kalkulacja ceny ofertowej obarczona byłaby ryzykiem, 
niemożliwym do obliczenia. Zgodnie z art. 16 p.z.p. Zamawiający zaś zobowiązany 
jest do takiego prowadzenia zamówienia, które zapewni zachowanie uczciwej 
konkurencji, przejrzystość oraz proporcjonalność. Elementy te nie są zachowane 
przy tak rygorystycznym określeniu warunków gwarancji i braku możliwości zmiany 
wartości zamówienia w okresie gwarancji oraz rękojmi.  
 
Odpowied ź 48 
Zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji regulują 
odpowiednie postanowienia k.c. oraz wzoru umowy.  
 
Pytanie 49 
§ 9 ust. 12 Aktu Umowy „wzór”, pkt 4.5. SWZ – Wykonawca prosi o 
potwierdzenie, iż odpowiedzialność za ewentualny obiektywny brak możliwości 
zatrudnienia osób bezrobotnych, mimo podejmowania przez Wykonawcę 
aktywnych starań i działań celem zatrudnienia osób bezrobotnych w liczbie 
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określonej w ofercie, będzie ograniczona przesłankami wynikającymi z art. 471 
k.c., tj. iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonania zobowiązania, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie tego zobowiązania będzie następstwem okoliczności, za które dłużnik 
nie ponosi odpowiedzialności (np. brak odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia, 
brak osób chętnych do podjęcia pracy, opóźnienie w opublikowaniu ogłoszenia z 
uwagi na siłę wyższą). Zgodnie z orzecznictwem przesłanką dochodzenia zapłaty 
kary umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa (por. m.in. 
wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, OSNC-ZD 
2011, nr D, poz. 80, z dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10, niepubl., z dnia 
11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, OSP 2012, nr 7-8, poz. 76, z dnia 21 września 
2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 44, z dnia 11 marca 2004 r., V 
CSK 369/03, niepubl., z dnia 11 czerwca 2003 r., III CKN 50/01, niepubl., z dnia 27 
czerwca 2003 r. IV CKN 300/01, niepubl., z dnia 11 lutego 1999 r., III CKN 166/98, 
niepubl., z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR 458/71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z 
dnia 2 czerwca 1970 r., II CR 167/70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, z dnia 19 
lutego 1969 r. I CR 580/69, niepubl., z dnia 20 marca 1968 r., II CR 419/67, 
niepubl. i z dnia 9 listopada 1965 r. I CR 545/63, OSPiKA 1967, nr 4, poz. 97).  
 
Odpowied ź 49 
Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualny 
obiektywny brak możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, mimo podejmowania 
przez Wykonawcę aktywnych starań i działań celem zatrudnienia osób 
bezrobotnych w liczbie określonej w ofercie, będzie ograniczona przesłankami 
wynikającymi z art. 471 k.c., tj. iż Wykonawca nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, 
jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania będzie 
następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności(np. brak 
odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia, brak osób chętnych do podjęcia pracy, 
opóźnienie w opublikowaniu ogłoszenia z uwagi na siłę wyższą 
 
Pytanie 50 
§ 14 Aktu umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o dopisanie do obowiązków 
Zamawiającego: (a) terminowej zapłaty wynagrodzenia, (b) obowiązku 
współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji zamówienia, (c) 
niezwłocznego formułowania pisemnych odpowiedzi na wnioski, pisma i 
roszczenia Wykonawcy  
 
Odpowied ź 50 
Obowiązki Zamawiającego w zakresie zapłaty wynagrodzenia umownego na rzecz 
Wykonawcy oraz terminów płatności zostały w precyzyjny sposób wskazane we 
wzorze umowy. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie umownym (z chwilą 
powstania ku temu przesłanek umownym) wynika zarówno z postanowień wzoru 
umowy jak również zasad ogólnych prawa zobowiązań. Odnosząc się do 
współdziałania Zamawiająceg z Wykonawcą przy realizacji przedmiot umowy 
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Zasady współdziałania stron podczas realizacji umowy o roboty budowlane 
określone zostały w art. 354 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: 
Art.  354.  [Reguły wykonywania zobowiązań] 
§  1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób 
odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia 
społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób 
odpowiadający tym zwyczajom. 
§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania 
wierzyciel. 
 
Pytanie 51 
§ 19 ust. 5 Aktu umowy „wzór” - Wykonawca wnosi o zmianę § 19 ust. 5 
projektu umowy w ten sposób, iż Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin 
usunięcia wady uzasadniony technicznie, tj. m.in. uwzględniający możliwość 
dostawy określonych materiałów uwzględniający czas, potrzebny na dokonanie 
naprawy, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne i prawne, a także 
uwzględniający aktualne warunki atmosferyczne, które mogą mieć wpływ na 
termin usunięcia wady  
 
Odpowied ź 51 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 52 
§ 26 ust. 1 Aktu umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o modyfikację 
przedostatniego zdania w następujący sposób:  
„Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców 
Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod 
warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich 
wszystkie roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w 
trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji lub też pod 
warunkiem złożenia wraz z fakturą wniosku o dokonanie bezpośredniej zapłaty na 
rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.” 
 
Odpowied ź 52 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 53 
§ 26 ust. 1 Aktu umowy „wzór” – czy poprawna jest interpretacja postanowień 
Aktu umowy, prowadząca do konkluzji, iż jeżeli stopień zaawansowania robót 
będzie większy, niż wynika to z przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, Zamawiający nie dokona zapłaty za rzeczywiście wykonany zakres, 
a jedynie za wykonany zakres robót, wynikający z Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego? (np. jeżeli w połowie okresu realizacji zamówienia HRF 



                         Rewitalizacja Obszarowa Ce ntrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ogranicz ony ulicami: Zachodni ą, 
Podrzeczn ą, Stary Rynek, Wolborsk ą, Franciszka ńską, Północn ą, Wschodni ą, Rewolucji 1905 r., Próchnika 

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(Projekt 4) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

12

przewidywać będzie wykonanie 50% wartości zamówienia, a Wykonawca do 
połowy okresu realizacji zamówienia wykona 70% wartości zamówienia, 
Zamawiający dokona zapłaty za 50% „zgodnie z zakończonymi Robotami 
przyporządkowanymi do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego”)?  
 
Odpowied ź 53 
Zamawiający zapłaci za rzeczywiste wykonie umowy pod warunkiem aktualizacji 
HRF  
 
Pytanie 54 
 
§ 26 ust. 3 Aktu umowy „wzór” w zw. z § 2 ust. 1 pk t a) Aktu Umowy „wzór” – 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 26 ust. 3 Aktu Umowy i/lub ewentualnie 
modyfikację § 28 ust. 1 pkt a) Aktu Umowy. Za nieprzedstawienie raportu w 
terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne na podstawie § 28 ust. 1 
pkt a). Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo „odmowy akceptacji” 
raportu, co oznaczać ma uznanie, iż „raport zaawansowania Robót w danym 
miesiącu nie został sporządzony” (!!!). Konkluzja wynikająca z tak przyjętej 
konstrukcji stoi w sprzeczności z art. 483 i art. 484 k.c. i stanowi nadużycie przez 
Zamawiającego uprawnień w zakresie kształtowania obowiązków i praw stron 
umowy. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r. I CSK 
748/12: „Zgodnie z art. 56 k.c., czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej 
wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia 
społecznego i ustalonych zwyczajów, a w świetle art. 3531 k.c. swoboda umów 
ograniczona jest właściwościami (naturą) stosunku prawnego, przepisami ustawy 
oraz zasadami współżycia społecznego, strony zatem nie mogą w umowie tak 
rozszerzyć odpowiedzialności dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania ani dotyczącej kary umownej, by jej zakres był sprzeczny 
z istotą (naturą) odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania oraz z 
naturą kary umownej. Nie można wobec tego przyjąć, że dłużnik (wykonawca) 
będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej także wtedy, gdy niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które 
odpowiedzialność ponosi wierzyciel (zamawiający), kara umowna bowiem jest 
sankcją cywilnoprawną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
przez dłużnika (wykonawcę). Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny, kara umowna - 
zgodnie z art. 483 i 484 k.c. - pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, 
stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania oraz represyjne. 
Jej istotą jest obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego umowy, niezależnie od tego, 
czy wierzyciel poniósł szkodę. Niewątpliwie sprzeczne z tak ukształtowaną przez 
ustawodawcę istotą (naturą) kary umownej byłoby przyjęcie obciążenia dłużnika 
karą umowną wtedy, gdy do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
doszło z przyczyn obciążających wierzyciela (zamawiającego)”. Możliwa do 
przyjęcia jest konstrukcja polegająca na sporządzeniu protokołu rozbieżności do 
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przekazanego raportu z postępu prac, jednakże nie do przyjęcia jest konstrukcja 
użyta przez Zamawiającego w projekcie aktu umowy, iż Wykonawca będzie 
ponosić odpowiedzialność kontraktową, w przypadku rozbieżności stanowiska z 
Zamawiający poprzez przyjęcie, iż „raport w danym miesiącu nie został 
sporządzony”, mimo iż de facto zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie.  
 
Odpowied ź 54 
Zamawiający potwierdza, oczywistą zasadę wynikającą z przepisów prawa 
cywilnego, że jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło 
z przyczyn obciążających wierzyciela(zamawiającego) Wykonawca nie zostanie 
obciążony karą umowną o której mowa w §28 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy. 
Zauważyć także należy, że kara umowna może zostać naliczona za brak 
przekazania raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w §26 ust. 2. 
Pojęcie przekazania raportu nie jest tożsame z przyjęciem przez Zamawiającego, 
że raport nie został sporządzony o którym mowa w §26 ust. 3 wzoru umowy do 
którego §28 ust. 1 pkt. a) nie referuje. Zauważyć także należy, że odmowa 
zatwierdzenia raportu musi być uzasadniona przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 55 
§ 28 ust. 1 pkt d) Aktu Umowy „wzór” - Wykonawca wnosi o modyfikację kary 
umownej w ten sposób, iż kara umowna z tytułu opóźnienia będzie odnoszona 
wyłącznie do niewykonanego zakresu (procentu) prac, realizowanych na 
podstawie umowy. Naliczanie kary od wartości całego kontraktu stanowi karę 
rażąco wygórowaną, bowiem wartość zamówienia wynosić będzie kilkadziesiąt 
milionów złotych. W przypadku konieczności dokończenia prac o wartości np. 2% 
całej inwestycji, nieuzasadnione jest naliczanie kary od wartości całego 
zamówienia  
 
Odpowied ź 55 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 56 
§ 28 ust. 1 pkt d) Aktu Umowy „wzór” - W razie nieuwzględnienia wyżej 
wymienionego wniosku, Wykonawca wnosi o obniżenie kary do poziomu 0,01% 
całkowitego Wynagrodzenia brutto.  
 
Odpowied ź 56 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy 
 
Pytanie 57 
§ 28 ust. 1 pkt m) Aktu Umowy „wzór” - Wykonawca wnosi o obniżenie kary do 
poziomu 0,001% całkowitego Wynagrodzenia brutto  
 
Odpowied ź 57 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy 
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Pytanie 58 
§ 28 ust. 2 Aktu Umowy „wzór” – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w 
przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie limit kar umownych 
wynoszący 20% wynagrodzenia umownego brutto (maksymalna łączna wysokość 
kar umownych) i Zamawiającemu ponadto przysługuje uprawnienie do naliczenia 
kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu 
odstąpienia od umowy, tj. łącznie 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto? 
Wykonawca wnosi o ustanowienie limitu kar umownych (maksymalnej łącznej 
wysokości kar umownych), również w przypadku gdy Zamawiający dokona 
odstąpienia od umowy na poziomie 25% wynagrodzenia umownego brutto. W 
ocenie Wykonawcy możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w 
łącznej wysokości 40% wartości umownego wynagrodzenia brutto stanowi 
naruszenie uprzywilejowanej pozycji Zamawiającego w postępowaniu i przy tak 
dużej wartości zamówienia publicznego stanowi wartość rażąco wygórowaną. 
Wartość ewentualnego odszkodowania przewyższająca wartość limitu kar 
umownych zdaniem Wykonawcy powinna zostać poddana ocenie w postępowaniu 
sądowym.  
 
Odpowied ź 58 
Treść postanowień wzoru umowy jest jasna. Postanowienia umowne nie 
przewidują kumulacji kary umownej za odstąpienie od umowy z limitem kar 
umownych 
Pytanie 59 
 
§ 28 ust. 6 Aktu Umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia 
niniejszego postanowienia na następujące:  
Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Stronie noty księgowej.  
Zmiana konieczna jest z uwagi na fakt, iż Wykonawcy również przysługuje 
możliwość naliczenia kary umownej na podstawie § 28 ust. 5, a jednocześnie dla 
zapłaty tej kary nie zastrzeżono w umowie terminu. 
Odpowied ź 59 
Zamawiający wyraża zgodę 
 
Pytanie 60 
§ 29 ust. 5 pkt 1) Aktu Umowy „wzór” – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż 
polisa nie musi wskazywać z firmy lub nazwy podwykonawców, a jedynie wskazać 
ogólny zakres ubezpieczenia tej grupy.  
 
Odpowied ź 60 
Zamawiający potwierdza, że polisa nie musi wskazywać z firmy lub nazwy 
podwykonawców, a jedynie wskazać ogólny zakres ubezpieczenia tej grupy.  
 



                         Rewitalizacja Obszarowa Ce ntrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ogranicz ony ulicami: Zachodni ą, 
Podrzeczn ą, Stary Rynek, Wolborsk ą, Franciszka ńską, Północn ą, Wschodni ą, Rewolucji 1905 r., Próchnika 

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 
WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

(Projekt 4) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

15

Pytanie 61 
§ 29 ust . 9 Aktu Umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o zmianę terminu 
obowiązku przedstawienia kontynuacji polisy z 21 dni przed utratą ważności 
poprzedniej polisy na 7 dni przed utratą ważności poprzedniej polisy. Z uwagi na 
duże wymagania w zakresie polis, a także niejednokrotnie z powodu konieczności 
przedstawiania szeregu dokumentów finansowych, bilansów, rachunku zysku i 
strat aktualnych na dany kwartał, aktualnych oświadczeń i zaświadczeń z US, 
ZUS, banków, aktualnych realizacji i zamówień, wykazu leasingów, środków 
trwałych itd. niejednokrotnie procedura uzyskania polisy ubezpieczeniowej czy 
bankowej przedłuża się. Dokumenty te musi akceptować Ubezpieczyciel. Wobec 
tego, niezasadne jest wymaganie aby nowa polisa ubezpieczeniowa była złożona  
Zamawiającemu aż 21 dni przed utratą ważności poprzedniej polisy. Wymóg ten 
jest nieuzasadniony i nadmierny.  
 
Odpowied ź 61 
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu z 21 na 14 dni. 
 
Pytanie 62 
§ 29 ust. 10 Aktu Umowy „wzór” - Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego 
postanowienia w następujący sposób:  
10.W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis 
ubezpieczeniowych wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony do 
wezwania Wykonawcy do złożenia polis ubezpieczeniowych wymaganych umową 
z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na ich złożenie nie krótszym niż 3 dni i po 
bezskutecznym upływie tego terminu:  
1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub 
zaspokoić z zabezpieczenia oraz  
2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia w 
wysokości równej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie będzie stanowić ani 
zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w 
całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu). 
 
Odpowied ź 62 
Zamawiający częściowo zmodyfikował postanowienia §29 ust. 10 wzoru umowy. 
 
Pytanie 63 
§ 29 ust. 11 Aktu Umowy „wzór” - z uwagi na możliwość naliczenia kar 
umownych z tytułu niedostarczenia polis w terminie. Wykonawca wnosi dodanie 
postanowienia / zdania, iż termin akceptacji umów ubezpieczenia / polis nie będzie 
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wliczał się do terminu na ich wniesienie Zamawiającemu lub ewentualnie iż będzie 
wstrzymywał bieg takiego terminu.  
 
Odpowied ź 63 
Zamawiający zmodyfikował postanowienia §29 ust. 11 wzoru umowy. 
 
Pytanie 64 
§ 29 ust. 11 Aktu Umowy „wzór” - Wykonawca wnosi o uzupełnienie (dodanie) 
terminu na dokonanie zatwierdzenia treści polisy OC.  
 
Odpowied ź 64 
Zamawiający wyjaśnia, że akceptacja polis przebiegać będzie bez zbędnej zwłoki. 
 
Pytanie 65 
§ 29 ust. 12 Aktu Umowy „wzór”- Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu do 7 
dni. Przy tak krótkim terminie jak 3 dni, zgłoszenie doręczone w piątek po południu 
powoduje realne skrócenie terminu do 1 dnia roboczego, co w ocenie Wykonawcy 
w przypadku zdarzeń losowych (choroby pracownika, urlopu na żądanie, 
kwarantanny pracownika/ pracowników, decyzji SANEPID o zamknięciu biura itd.) 
może być znacząco utrudnione lub nawet niemożliwe do zrealizowania  
 
Odpowied ź 65 
Postanowienia wzoru umowy przewidują 3 dni robocze. Treść SWZ pozostaje bez 
zmian. 
 
Pytanie 66 
§ 29 ust. 14 Aktu Umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego 
postanowienia umownego na następujące:  
14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt 
wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, 
w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających, 
pod warunkiem uprzedniego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy o 
konieczności zawarcia ubezpieczeń uzupełniających z wyznaczeniem terminu na 
ich zawarcie wynoszącym co najmniej 14 dni i bezskutecznym upływie tego 
terminu. 
 
Odpowied ź 66 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 67 
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Dotyczy zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy – Wykonawca prosi 
o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, rezygnacji 
z realizacji części zamówienia, wykonania robót zamiennych, które mają wpływ na 
wartość wynagrodzenia itd. Zamawiający wyraża zgodę na adekwatną zmianę 
w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (obniżenie 
/ zmianę sumy gwarancyjnej).  
 
Odpowied ź 67 
Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej 
podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy. 
W przypadku zmiany umowy o zamówienie publiczne w części odnoszącej się do 
jej wartości, zmiana wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy nie jest przewidziana. 
Powyższe wynika także z aktualnej na gruncie nowej ustawy PZP opinii Urzędu 
Zamówień Publicznych pt.: "Podwyższenie wartości umowy o zamówienie 
publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy", w której 
UZP wyjaśnia, że: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ustalane 
jako określony procent ceny całkowitej oferty albo maksymalnej wartości 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny 
jednostkowe” 
 
Pytanie 68 
§ 31 ust. 1 pkt 1) tiret czwarte Aktu umowy „wzór” – Wykonawca prosi o 
potwierdzenie, iż Zamawiający nie odstąpi od umowy w przypadku, gdy 
Zamawiający będzie dokonywać bezpośrednich zapłat wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na podstawie wniosków 
złożonych przez Wykonawcę, w sytuacji gdy wnioski te złożone będą 
Zamawiającemu przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy 
wniosek o bezpośrednią zapłatę na rzecz (dalszego) podwykonawcy.  
 
Odpowied ź 68 
Treść SWZ pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 69 
§ 31 ust. 6 pkt 2) zdanie pierwsze Aktu umowy „wzór ” – Wykonawca wnosi o 
usunięcie słów „przyczyn, za które odpowiada”. Na Zamawiającym powinny ciążyć 
obowiązki opisane w § 31 ust. 6 pkt 2) ppkt a) – c) niezależnie od przyczyny 
odstąpienia oraz niezależnie od tego która Strona dokonuje odstąpienia od 
umowy. Na Zamawiającym powinny ciążyć obowiązki zapłaty za wykonane roboty, 
również w sytuacji, gdy to Zamawiający odstąpi od umowy, tym bardziej, iż 
Zamawiający zastrzegł stosunkowo długi termin na złożenie oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, tj. 100 dni, (ponad 3 miesiące) od dnia zaistnienia 
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przesłanki, uzasadniającej odstąpienie. Wykonawca wnosi zatem o nadanie 
pierwszemu zdaniu § 31 ust. 6 pkt 2) brzmienie „Zamawiający w razie odstąpienia 
od Umowy obowiązany jest do: (…)”.  
 
Odpowied ź 69 
Treść SWZ pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 70 
§ 31 Aktu Umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowień 
o następującej treści:  
Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wywołuje skutek na 
przyszłość, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. Umowa nie będzie 
uważana za niezawartą w odniesieniu do Robót wykonanych do dnia odstąpienia 
od umowy. Wszelkie postanowienia umowy, którymi Strony były związane w 
odniesieniu do Robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, a w 
szczególności: obowiązek dokonania odbioru wykonanych Robót, uprawnienia i 
obowiązki wynikające z udzielonej rękojmi i gwarancji w stosunku do Robót 
wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, w szczególności: obowiązek zapłaty 
wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia otrzymania przez drugą stronę 
oświadczenia o odstąpieniu, uprawnienie do roszczenia zapłaty należnych odsetek 
lub kar umownych, pozostają w mocy. 
 
Odpowied ź 70 
Treść SWZ pozostaje bez zmian.  
 
Pytanie 71 
§ 33 ust. 2-8 Aktu umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu 
na rozpatrzenie przez Zamawiającego wniosku o prz5edłużenie terminu realizacji 
zamówienia.  
 
Odpowied ź 71 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy ( terminy są różne w zależności od 
złożoności tematu) 
 
Pytanie 72 
§ 33 ust. 3 Aktu umowy „wzór” – Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na 
polubowne rozwiązanie sporu z 14 dni do 60 dni kalendarzowych.  
 
Odpowied ź 72 
Zgodnie z treścią wzoru umowy termin to 30 dni kalendarzowych.  
 
Pytanie 73 
§ 35 ust . 3) Aktu umowy „wzór” – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż 
określone w punkcie 1) oraz 2) przesłanki są od siebie niezależne i że 
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występowanie wyłącznie jednej przesłanki uzasadnia powołanie się na 
konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia na podstawie ust. 2 lit. a) tegoż 
paragrafu.  
 
Odpowied ź 73 
Treść §35 ust. 3) wzoru umowy jest precyzyjna –  
„Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a 
to takie warunki które : 
1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi 
technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 
lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność 
opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od 
średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz 
od daty złożenia Oferty.” 
 
Pytanie 74 
Aktu umowy „wzór” – Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do umowy klauzuli 
salwatoryjnej  
 
Odpowied ź 74 
Zamawiający nie dostrzega takiej potrzeby mając na względzie treść art. 58 §3 k.c. 
 
Pytanie 75 
29 ust. 5 pkt 4) ppkt. b) Aktu umowy „wzór” : szkody wyrz ądzone wzajemnie 
pomi ędzy ubezpieczonymi (OC wzajemne) – Wykonawca wnosi o wykreślenie 
tego punktu ze wzoru umowy. Rozszerzenie jest bezprzedmiotowe, ponieważ 
polisa OC obejmuje co do zasady jeden podmiot – podmiot dokonujący 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  
 
Odpowied ź 75 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 76 
§ 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. f) Aktu umowy „wzór” : szkody polegaj ące na 
poniesieniu kosztów dodatkowych na demonta ż wadliwego produktu oraz 
monta ż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialno ści min. 2 000 
000 zł, – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu ze wzoru umowy lub 
obniżenie jego wartości do 500 000,00 zł. Wykonawca odpowiada za wyrządzone 
szkody niezależnie od posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC 
ma wyłącznie ułatwiać uzyskanie ewentualnego odszkodowania. Opisane 
wymagania w stosunku do polisy OC są bardzo szczegółowe i rygorystyczne, 
wobec czego mogą utrudniać dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu 
wszystkim zainteresowanym podmiotom  
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Odpowied ź 76 
Zamawiający obniżył limit.  
 
Pytanie 77 
§ 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. o) Aktu umowy „wzór” szkody powstałe w środowisku 
naturalnym (…) – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna polisę 
OC za spełniającą warunki, określone w akcie umowy za spełnione w przypadku 
obejmowania polisą szkód za szkody osobowe lub rzeczowe (z wyłączeniem tzw. 
„odpowiedzialności ekologicznej”). Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi powyższego, 
Wykonawca wnioskuje o obniżenie wymagań w tym zakresie w odniesieniu do 
posiadanej polisy OC Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody 
niezależnie od posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC ma 
wyłącznie ułatwiać uzyskanie ewentualnego odszkodowania. Opisane wymagania 
w stosunku do polisy OC są bardzo szczegółowe i rygorystyczne, wobec czego 
mogą utrudniać dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu wszystkim 
zainteresowanym podmiotom.  
 
Odpowied ź 77 
Zamawiający obniżył podlimit przy czym wymóg 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. o) wzoru 
umowy co do objęcia polisą również szkód w środowisku naturalnym pozostaje 
bez zmian.  
 
Pytanie 78 
 
Pkt 23 SWZ – wadium – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna 
wadium za prawidłowo wniesione w przypadku wniesienia części wadium w formie 
pieniężnej a części wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.  
 
Odpowied ź 78 
Jest to dopuszczalne na warunkach określonych ustawą PZP. W wyroku z dnia 17 
października 2013 r. (KIO 2362/13) Izba wypowiedziała się następująco: „Wyboru 
formy wadium dokonuje wykonawca. Niemniej jednak może on dokonywać 
dowolnych kombinacji form wyłącznie dozwolonymi formami i różne części wadium 
wpłacić w sposób odmienny.” 
 
Pytanie 79 
Pkt 23 SWZ – wadium – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w przypadku 
zawarcia umowy konsorcjum i wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna wadium za 
wniesione poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez 
każdego z partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji 
kontraktu, które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę wadium, określoną 
w pkt 23.1. SWZ.  
 
Odpowied ź 79 
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Na zasadach określonych ustawą PZP dopuszczalne jest wniesienie wadium 
przez wszystkich uczestników konsorcjum w częściach łącznie stanowiących 
kwotę wadium określoną przez zamawiającego. 
 
Pytanie 80 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku zawarcia umowy konsorcjum, 
Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy za wniesione 
poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z 
partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, 
które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę 5% ceny ofertowej brutto 
wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia.  
 
Odpowied ź 80 
Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy za wniesione 
poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z 
partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, 
które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę ZNWU wymaganą przez 
Zamawiającego.  
 
Pytanie 81 
§ 29 Aktu Umowy „wzór” - Czy Zamawiający dopuszcza, by w przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach 
umowy konsorcjum) tylko jeden (lub co najmniej jeden) z partnerów konsorcjum 
spełniał wymagania, opisane w § 29 ust. 5 Aktu Umowy?  
 
Odpowied ź 81 
W odniesieniu do konsorcjum wymóg posiadania polisy OC zostanie spełniony, 
zarówno wtedy gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał prawidłową polisę 
ubezpieczeniową jak i gdy dwóch (czy więcej) konsorcjantów przedłoży polisy na 
łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez zamawiającego. 
 
Pytanie 82 
§ 29 Aktu Umowy „wzór” - Wykonawca prosi o dopisanie do Aktu Umowy „wzór” 
umowy warunków, które muszą spełniać wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
realizację zamówienia w ramach umowy konsorcjum w zakresie obowiązku 
posiadanej polisy OC.  
 
Odpowied ź 82 
Zamawiający nie dostrzega potrzeby uzupełnienia postanowień wzoru umowy we 
wnioskowanym zakresie – patrz też odpowiedź na pytanie nr 81. 
 
Pytanie 83 
Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – Wykonawca 
wnosi o wyjaśnienie czy oświadczenie w zakresie tego, które roboty, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy ma charakter wiążący na etapie 
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realizacji zamówienia czy ma wyłącznie charakter informacyjny na etapie 
składania oferty?  
 
Odpowied ź 83 
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 
ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków 
dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. 
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: „W przypadku polegania przez członków 
konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka 
takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. 
Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności 
powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego 
wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części 
zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, 
doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych 
warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek 
złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą 
oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie 
weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne 
wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.” 
Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada np. 
stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.  
W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu 
potwierdzających spełnianie  będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału 
przez konsorcjum. 
 
Pytanie 84 
Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – czy zakres 
obowiązków poszczególnych Wykonawców może na etapie realizacji zamówienia 
ulec zmianie lub modyfikacji, w stosunku do złożonego wraz z ofertą oświadczenia 
na Załączniku nr 9?  
 
Odpowied ź 84 
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Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 
ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków 
dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. 
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: „W przypadku polegania przez członków 
konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka 
takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. 
Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności 
powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego 
wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części 
zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, 
doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych 
warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek 
złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą 
oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie 
weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne 
wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.” 
Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada np. 
stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.  
W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu 
potwierdzających spełnianie  będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału 
przez konsorcjum. 
 
Pytanie 85 
Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – Wykonawca 
prosi o potwierdzenie, iż przedmiotowe oświadczenie może zostać podpisane 
przez wykonawcę posiadającego pełnomocnictwo wszystkich wykonawców, 
ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu  
 
Odpowied ź 85 
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Przepis art. 117 nie wskazuje, czy takie oświadczenie składać powinni poszczególni 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, czy też może złożyć w imieniu 
wykonawców wspólnie ubiegających się pełnomocnik. W ocenie zamawiającego wydaje 
się jednak, biorąc pod uwagę przepisy ustawy Pzp o wspólnym ubieganiu się 
wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), a w szczególności przepis 
nakazujący, w sytuacji, kiedy wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie, 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, że oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
powinien złożyć pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie w imieniu 
tych wykonawców, w tym przypadku lider. Tym bardziej, że przepis wskazany w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp mówi o oświadczeniu, a nie oświadczeniach poszczególnych 
wykonawców, będących członkami konsorcjum. Stąd oświadczenie wynikające z art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp powinno został złożone przez pełnomocnika (lidera) reprezentującego 
konsorcjum. Ważne jest jednak, aby w tym oświadczeniu było wykazane, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni konsorcjanci. 
 
Pytanie 86 
Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – jak 
szczegółowo ma zostać wypełniony Załącznik nr 9?  
 
Odpowied ź 86 
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 
ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 
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Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków 
dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. 
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: „W przypadku polegania przez członków 
konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka 
takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. 
Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności 
powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego 
wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części 
zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, 
doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych 
warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek 
złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą 
oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie 
weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne 
wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.” 
Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada np. 
stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.  
W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu 
potwierdzających spełnianie  będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału 
przez konsorcjum. 
 
Pytanie 87 
Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – czy podział 
obowiązków opisany w Załączniku nr 9 musi wyczerpywać cały przedmiot 
zamówienia?  
 
Odpowied ź 87 
Zamawiający wskazuje na odpowiedzi w pyt. od. 83 -86 i podkreśla, że w tym 
oświadczeniu powinno zostać  wykazane, które roboty budowlane, dostawy lub 
usługi wykonają poszczególni konsorcjanci. 
 
Pytanie 88 
Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowi ązków” – czy części 
zamówienia, które mają zostać przekazane do realizacji przez Podwykonawców 
również mają zostać ujęte w Załączniku nr 9? Jeśli tak to czy mają zostać 
przypisane do konkretnego Wykonawcy czy też mogą zostać ujęte w osobnym 
punkcie?  
 
Odpowied ź 88 
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Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 
Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 
ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 
Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków 
dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, 
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. 
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: „W przypadku polegania przez członków 
konsorcjum na uprawieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka 
takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. 
Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności 
powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego 
wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części 
zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, 
doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych 
warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek 
złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą 
oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie 
weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne 
wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.” 
Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada np. 
stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.  
W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu 
potwierdzających spełnianie  będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału 
przez konsorcjum. 
 
Pytanie 89 
Załącznik nr 2 do SWZ – FO – pkt. 7 – w przypadku składania oferty przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia czy informacja 
może zostać podana dla lidera konsorcjum?  
 
Odpowied ź 89 
Zamawiający informuje, iż informacja dot. bycia mikro/małym/średnim/dużym 
przedsiębiorcą może zostać podana dla lidera konsorcjum 
 
Pytanie 90 
Zgodnie z art. 220 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 
r. termin związania wykonawcy ofertą jest nie dłuższy niż 90 dni albo 120 dni – 
jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 
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wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro. Zgodnie z 
udostępnioną SWZ pkt. 13 „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 
120 dni, tj. do dnia 10.09.2021 r”. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 
równowartość kwoty 20 000 000 euro, wnosimy o modyfikację SWZ i 
zastosowanie terminu związania ofertą zgodnego z art. 220 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. 
 
Odpowied ź 90 
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałanie nr VI.3.3 - 
Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – MIASTO ŁÓDŹ. 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha 
ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, 
Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz 
z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” i wszytkie roboty budowlane realizowane 
w jego zakresie zgodnie z obowiązującym prawem są sumowane, a tym samym 
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia przekraczającej  20 000 000 euro. W związku z powyższym termin 
związania ofertą musi pozostać bez zmian.  
 
Pytanie 91 
Prosimy o potwierdzenie dysponowania wszystkimi aktualnymi opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku 
braku aktualnych dokumentów, bądź utraty ważności podczas realizacji inwestycji, 
prosimy o potwierdzenie, że ich prolongata jest po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowied ź 91 
Zamawiający dysponuje wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji 
inwestycji, prolongata pozostaje po stronie Zamawiającego 
 
Pytanie 92 
Prosimy o załączenie aktualnych opinii i uzgodnień. 
 
Odpowied ź 92 
Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne i 
uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 
 
Pytanie 93 
Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia na budowę. 
 
Odpowied ź 93 
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Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędny decyzje administracyjne 
pozwolenie na budowę zostanie przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do 
robót budowlanych. 
 
Pytanie 94 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
wykonawcy. 
 
Odpowied ź 94 
Tak Zamawiający potwierdza iż dysponuje wszystkimi działkami na cele 
budowlane w zakresie całego terenu. 
 
Pytanie 95 
Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew? 
 
Odpowied ź 95 
Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew na podstawie uzyskanych 
decyzji na wycinkę drzew. Zamawiający informuje że wszelkie niezbędny decyzje 
administracyjne i uzgodnienia zostań przekazane Wykonawcy przed 
przystąpieniem do robót budowlanych 
Pytanie 95 
Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z 
realizacją przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku decyzji prosimy o 
potwierdzenie, że jej uzyskanie oraz uiszczenie opłat administracyjnych z nim 
związanych będą obowiązkami Zamawiającego. 
 
Odpowied ź 95 
Na podstawie uzyskanych decyzji na wycinkę drzew. 
 
Pytanie 96 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur 
administracyjnych związanych z koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania 
nowych pozwoleń, m. in. pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie 
inwestycji lub terenach prywatnych, będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu 
ponoszonych, udokumentowanych kosztów ogólnych. 
 
Odpowied ź 96 
Warunki zmiany istotnych postanowień Umowy określa wzór umowy stanowiący 
załącznik do SWZ oraz ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 
Publicznych w tym w szczególności art. 455. 
 
Pytanie 97 
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Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór archeologiczny? 
 
Odpowied ź 97 
Tak Wykonawca ma obowiązek uwzględnienie w wycenia nadzoru 
archeologicznego wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami  
 
Pytanie 98 
Prosimy o potwierdzenie iż w razie konieczności wykonania interwencyjnych 
badań archeologicznych będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu 
realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, 
udokumentowanych kosztów, niemożliwych do oszacowania na etapie 
postępowania przetargowego. 
 
Odpowied ź 98 
Wykonawcy przysługuje wydłużenie terminu zgodnie z zapisami umowy. 
 
Pytanie 99 
Dotyczy Projektu Umowy § 5. Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy pkt. 
16 – w celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o określenie przybliżonej 
lokalizacji kamer obrotowych. 
 
Odpowied ź 99 
Dotyczy Projektu Umowy § 5. Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy pkt. 
16 – w celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o określenie przybliżonej 
lokalizacji kamer obrotowych 
Pytanie 100 
Mając na względzie dynamikę wzrostu cen materiałów budowlanych prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający dokonał kalkulacji wartości zamówienia zgodnie z 
art. 34 oraz art. 35 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 
r., przy zachowaniu należytej staranności. 
 
Odpowied ź 100 
Zamawiający oszacował wartość zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r 
 
Pytanie 101 
Dotyczy Projektu Umowy § 3 Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i 
Rady Techniczne ust. 10 – „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien być 
skoordynowany z robotami planowanymi w ramach realizacji zamówienia 
publicznego pod nazwą: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o 
powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika 
wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic (WND-RLPD.06.03.03-10-0001/17)” 
oraz § 6 Czynności organizacyjno-przygotowawcze „Prace budowlane należy 
wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do prasa drogowego oraz 
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terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury podziemnej 
np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie 
pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na podstawie 
odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia”. W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wykonywanie 
prac przez podmioty obce, prosimy o określenie zakresu tych robót budowlanych 
(wraz z określeniem powierzchni terenu wraz z lokalizacją niezbędną do ich 
realizacji) oraz czasookresów (rozpoczęcie i zakończenie) prowadzenia prac. 
Powyższe informacje są niezbędne dla opracowania harmonogramu inwestycji i 
rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej. 
 
Odpowied ź 101 
Zamawiający przekazuje Wykonawcom dodatkowe informacje dotyczące zadań 
inwestycyjnych które będą lub mogą być wykonywane w rejonie Inwestycji objętej 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
- kubaturowe Północna 7 - Rewitalizacja budynku Północna 7 w żaden sposób nie 
ingeruje w ewentualne roboty budowlane ul. Północnej. Jest to budynek oddalony 
od ulicy na tyłach przyległej do ulicy kamienicy. W związku powyższym 
jakiekolwiek rusztowania nie będą ingerowały, wszelkie instalacje jak elektryka, 
woda, gaz prowadzone są na tyłach tej kamienicy. Jedyną rzeczą pozostaje 
zapewnienie dojazdu od strony ul. Północnej poprzez wjazd bramowy kamienicy 
5/11.  
- kubaturowe Północna 23 - Rewitalizacja kamienicy Północna 23 będzie miała 
duży wpływ na roboty budowlane w ul. Północnej. Ze względu na konieczność 
wyk. przyłączy wodno-kanalizacyjnych wystąpi ingerencja w rozkopanie chodnika i 
jezdni. Likwidacja włazów piwnicznych oraz wyk. izolacji budynku będzie 
skutkowała zajętością i rozkopaniem chodnika. Renowacja elewacji budynku od 
strony ulicy będzie wymagała ustawienia rusztowań i zajęcia chodnik. Roboty te 
winny być skoordynowane. 
- przebudowa Parku Staromiejskiego  
 
Zamawiający informuje także o zadaniach inwestycyjnych które będą lub mogą 
być realizowane w najbliższym otoczeniu ulicy Ogrodowej/Północnej 
 
- przebudowa ul. Wolborskiej/Podrzecznej  
- przebudowa Starego Rynku  
- przebudowa Placu Wolności  
- Przebudowa ul. Legionów na odc. od Placu Wolności do ul. Żeligowskiego  
 
W trakcie Inwestycji objętej przedmiotowym postępowaniem o udzielenie 
zamówienia mogą być wykonywane przyłącza infrastruktury podziemnej takie jak 
przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, energetyczne dla zadań inwestycyjnych 
które będą lub mogą być wykonywane na terenie przylegającym do Inwestycji 
objętej przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
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- kubaturowe Północna 7   
- kubaturowe Północna 23 Rewitalizacja kamienicy Północna 23 będzie miała duży 
wpływ na roboty budowlane w ul. Północnej. Ze względu na konieczność wyk. 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych wystąpi ingerencja w rozkopanie chodnika i 
jezdni. Likwidacja włazów piwnicznych oraz wyk. izolacji budynku będzie 
skutkowała zajętością i rozkopaniem chodnika. Renowacja elewacji budynku od 
strony ulicy będzie wymagała ustawienia rusztowań i zajęcia chodnik. Roboty te 
winny być skoordynowane. 
- przebudowa Parku Staromiejskiego 
  
Przyłącza infrastruktury podziemnej - wodno-kanalizacyjne, gazowe i 
energetyczne mogą być wykonywane również w ramach zadań inwestycyjnych 
które będą lub mogą być realizowane w najbliższym otoczeniu ulicy 
Ogrodowej/Północnej: 
- przebudowa ul. Wolborskiej/Podrzecznej  
- przebudowa Starego Rynku  
- przebudowa Placu Wolności  
- przebudowa ul. Legionów na odc. od Placu Wolności do ul. Żeligowskiego 
 
Pytanie 102 
Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością są dłużyce, gałęzie i karpy pochodzące 
z wycinki istniejącej zieleni drogowej. W przypadku gdy materiał stanowi własność 
Zamawiającego prosimy o określenie miejsca odwozu materiałów. 
Odpowied ź 102 
 
Powyższy materiał należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 103 
W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które 
materiały z rozbiórek podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, a które stanowią własność Wykonawcy. Zgodnie z art. 99 
ustawy PZP przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący. 
 
Odpowied ź 103 
Materiały pochodzące z rozbiórek zostaną̨ ustalone podczas przekazania placu 
budowy. Pismem zostanie wskazane miejsce odbioru 
 
Pytanie 104 
Prosimy o wskazanie odległości na którą Wykonawca zobowiązany jest do 
przewozu materiałów z rozbiórki. 
 
Odpowied ź 104 
Zgodnie z przedmiarem robót Wykonawca ma obowiązek do przewozu materiałów 
z rozbiórki na odległość 15 km od miejsca budowy 
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Pytanie 105 
Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością staje się destrukt z frezowania 
nawierzchni. W przypadku gdy destrukt stanowi własność Zamawiającego prosimy 
o wskazanie miejsca odwozu. 
Odpowied ź 105 
 
Destrukt jest własnością ZDiT a Wykonawca ma obowiązek do przewozu 
materiałów z rozbiórki na odległość 15 km od miejsca budowy 
 
Pytanie 106 
Prosimy o informację czy w ramach zadania należy stosować włazy żeliwne z 
logotypem obowiązującym na terenie miasta Łodzi tj. w centralnej części włazu 
logo Łodzi, otoczone wzorem powstałym po rozłożeniu papierowej łódki – origami. 
Odpowied ź 106 
Tak zgodnie z dokumentacja projektowa potwierdzamy iż takie włazy należy 
zastosować 
 
Pytanie 107 
Czy w ramach w/w inwestycji należy prowadzić nadzór saperski, przyrodniczy? 
Jeśli tak to po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów z nimi związanych? 
 
Odpowied ź 107 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru saperskiego i przyrodniczego.  
 
Pytanie 108 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowied ź 108 
 
Tak Zamawiający potwierdza zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego  w 
trakcie całej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 109 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich do 
posiadanej dokumentacji w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację 
zamówienia. 
Odpowied ź 109 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje pełnią praw autorskich do posiadanej 
dokumentacji 
 
Pytanie 110 
Czy Zamawiający dopuszcza produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych z 
zastosowaniem granulatu asfaltowego? 
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Odpowied ź 110 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiej mieszanki, mieszanka asfaltów 
musi spełniać zapisy Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji 
Przedsięwzięcia Załączonej do dokumentacji  
 
Pytanie 111 
Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych 
tj. m.in.: SWZ, Oferta, Umowa, rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie 
takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur 
postępowania w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy 
tymi dokumentami. 
 
Odpowied ź 111 
Dokumenty wskazane w §2 ust. 5 wzoru umowy ustawione są̨ według hierarchii 
ich ważności. Hierarchia służyć́ ma celom interpretacji rozbieżności stanowisk 
Stron podczas realizacji przedmiotu Umowy. 
Hierarchia ważności nie może stanowić́ podstawy do naruszenia wymogu 
zgodności sposobu wykonania Robót z normami, zasadami wiedzy technicznej 
budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót itp. 
 
Pytanie 112 
Czy w ramach ceny ofertowej należy przewidzieć wykonanie inwentaryzacji 
terenów, na których będą prowadzone roboty i terenów do nich przyległych? Jeśli 
tak to prosimy o określenie w jakiej formie ma być wykonana taka dokumentacja. 
Odpowied ź 112 
Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać taką inwentaryzacje zgodnie z 
zapisami SWZ i Umowy 
 
Pytanie 113 
Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami 
gestorów sieci? Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kosztów tych 
nadzorów. 
 
Odpowied ź 113 
Wszystkie koszty związane z z nadzorami gestorów sieci leża po stronie 
Wykonawcy. Szacunkowe koszty związane z nadzorem nie mogą przekroczyć 2 % 
wartości zamówienia  
 
Pytanie 114 
Prosimy o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie i zimowe dróg 
zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy 
utrzymanie będzie należało do wykonawcy, prosimy o określenie momentu 
powstania obowiązku oraz o sprecyzowanie standardu utrzymania letniego i 
zimowego. 
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Odpowied ź 114 
Utrzymanie letnie i zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej 
inwestycji nalezą do Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek utrzymać teren 
zgodnie z zatwierdzona organizacja tymczasowa ruchu oraz przepisami BHP. 
 
Pytanie 115 
Prosimy o informację czy do obowiązków wykonawcy będzie należało podłączenie  
i konfiguracja tablic informacji pasażerskiej. 
Odpowied ź 115 
Tak obowiązkiem wykonawcy będzie  podłączenie i konfiguracja tablic informacji 
pasażerskiej. 
 
Pytanie 116 
Prosimy o udostępnienie uzgodnień z ŁSI oraz ZWiK dotyczących projektowanego 
odwodnienia. 
Odpowied ź 116 
Powyższe uzgodnienia załączone są w projekcie budowlanym  
 
Pytanie 117 
Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek – branża drogowa oraz torowa. 
Odpowied ź 117 
Wykonawca zakres rozbiórek winien oszacować na podstawie przedmiarów oraz 
wizji w terenie 
 
Pytanie 118 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
SMA8 w miejsce mieszanki BBTM 8? 
 
Odpowied ź 118 
Zamawiający dopuszcza zastosowania takiej mieszanki, mieszanka asfaltów musi 
spełniać zapisy Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji 
Przedsięwzięcia Załączonej do dokumentacji  
 
 
Pytanie 119 
Prosimy o określenie po czyjej stronie będzie systematyczne czyszczenie tzw. 
„cichej” nawierzchni w okresie gwarancyjnym, tak aby nie straciła ona swoich 
właściwości redukujących poziom generowanego hałasu ? 
Odpowied ź 119 
Po odbiorze prac budowlanych protokołem odbioru końcowego bieżące 
czyszczenia nawierzchni będzie należało do Miasta  
 
Pytanie 120 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
SMA8 w miejsce mieszanki BBTM8? 
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Odpowied ź 120 
Zamawiający dopuszcza zastosowania takiej mieszanki, mieszanka asfaltów musi 
spełniać zapisy Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji 
Przedsięwzięcia Załączonej do dokumentacji  
 
Pytanie 121 
Dotyczy Projektu Umowy § 3 Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i 
Rady Techniczne ust. 2 – „Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą 
oraz z dołożeniem staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno 
wskazany termin jest obiektywny i prawidłowo określony i jest wystarczający dla 
wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących 
przedmiot Umowy”. Prosimy o potwierdzenie, że okoliczności, które mogą wystąpić 
po zawarciu umowy, zatem nieznane w momencie opracowywania oferty, nie są 
objęte ryzykiem wykonawcy, a powyższy zapis nie wprowadza fikcji potwierdzenia 
przez wykonawcę należytej jakości opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z 
wyrokiem SN z 17.06.2016 r. IV CSK 674/15 „Za niedopuszczalne w 
szczególności należy uznać przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za 
błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji 
wynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. 
 
Odpowied ź 121 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. Oczywiste jest, że oświadczenie dotyczy 
wyłącznie tych okoliczności, które Wykonawca działając ze starannością 
doświadczonego profesjonalisty mógł przewidzieć co wynika z treści powołanego 
postanowienia wzoru umowy. 
 
Pytanie 122 
Dotyczy Projektu Umowy § 7 Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 
ust. 5 punkt c) – w związku z koniecznością wykonania dokumentacji 
powykonawczej w wersji edytowalnej prosimy o potwierdzenie, że zamawiający 
udostępni wykonawcy robót kompletną dokumentację projektową w wersji 
edytowalnej (doc oraz dwg). 
 
Odpowied ź 122 
Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie edytowalnej wersji dokumentacji 
projektowej 
 
Pytanie 123 
 
Dotyczy Projektu Umowy § 29 Ubezpieczenie – „W przypadku, gdy nastąpi 
wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją 
koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez 
Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi 
Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których 
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do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający”. Powyższy zapis stanowi przykład 
niedozwolonego postanowienia umownego – brak możliwości przerzucania 
odpowiedzialności na dłużnika, za okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności 
nie ponosi (również okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, z reguły wywołane 
czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od zamawiającego, ale także przynajmniej 
niezawinionymi przez wykonawcę umowy). Prosimy o modyfikację zapisu. 
Odpowied ź 123 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień wzoru umowy. 
Zgodnie z §29 ust. 14 wzoru umowy: 
W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 
związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym 
zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
przypadków, w których do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, 
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć 
wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 
Zamawiający wyraźnie wskazał, że w przypadku w którym do wydłużenia terminu 
realizacji Umowy doszło z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający odpowiedzialność koszt ubezpieczeń nie będzie obciążał 
Wykonawcy.  
Zgodnie z art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 
Publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi zamawiający. 
W konsekwencji postanowienia umowne są zgodne z przepisami ustawy PZP. 
 
Pytanie 124 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.6 Ruch pieszy i rowerowy 
– „Kostki granitowe w elementach drogi należy zamontować przy użyciu spoiny na 
mokro celem usztywnienia połączenia między kostkami, co znacznie ograniczy ich 
obluzowywanie i wypadanie w czasie eksploatacji”. Prosimy o udostępnienie 
Specyfikacji Technicznej dotyczącej nawierzchni z elementów granitowych oraz o 
precyzyjne określenie wymaganych parametrów spoiny. 
Odpowied ź 124 
Zamawiający informuje, iż w Specyfikacji Technicznej w dziale D-05.03.01b w 
punkcie 2.4 dodano zapis „Spoiny należy zamontować „na mokro” celem 
usztywnienia połączenia między kostkami”  
 
Pytanie 125 
Prosimy o udostępnienie aktualnego, zatwierdzonego projektu stałej organizacji 
ruchu. 
Odpowied ź 125 
Projekt stałej organizacji ruchu znajduje się w tomie 7 Projektu Wykonawczego 
„Projekt Stałej Organizacji Ruchu” 
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Pytanie 126 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.14.1 Stała organizacja 
ruchu. Zgodnie z opisem „słupki znaków muszą być zamontowane w gniazdach 
systemowych łatwego montażu znaków”. Przywołany system montażu 
oznakowania pionowego charakteryzuje się wysokim kosztem zakupu oraz 
problematyczną obsługą gwarancyjną.  Montaż gniazd szybkiego montażu 
znajduje uzasadnienie w miejscach, w których utrudniony jest transport elementów 
ponadgabarytowych – możliwość szybkiego demontażu słupków oznakowania 
pionowego (ronda, wyspy dzielące). Na przebudowywanym fragmencie ulicy 
Ogrodowej – Północnej brak jest takich utrudnień. Biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności prosimy o dopuszczenie standardowej metody montażu słupków 
oznakowania pionowego – w fundamencie betonowym. 
 
Odpowied ź 126 
Zamawiający dopuszcza standardową metodę montażu słupków oznakowania 
pionowego – w fundamencie betonowym 
 
Pytanie 127 
Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.7.10 Izolacje pionowe 
budynków przyległych – prosimy o precyzyjne opisanie technologii wykonania 
prac. 
Odpowied ź 127 
W ramach dowiązania i budowy chodnika do głębokości wymiany konstrukcji 
należy wykonać izolację przeciwwilgociową bitumiczną 3 warstwo fundamentów 
budynków kamienic należących do Miasta Łodzi.  
 
Pytanie 128 
Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenie fundamentów nieruchomości do 
głębokości konstrukcji należy wykonać tylko na nieruchomościach będących w 
władaniu Miasta Łódź. Jeśli zabezpieczenie należy wykonać również na posesjach 
prywatnych prosimy o przedstawienie zgód Właścicieli. 
 
Odpowied ź 128 
Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenie fundamentów nieruchomości do 
głębokości konstrukcji należy wykonać tylko na nieruchomościach będących w 
władaniu Miasta Łódź 
 
Pytanie 129 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o uzupełnienie 
materiałów przetargowych o „Ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego obudowy 
kanału rzeki Łódki pod ul. Północną od ul. Kilińskiego do ul. Solnej w Łodzi oraz 
koncepcję naprawy i wzmocnienia konstrukcji kanału – opracowanie z sierpnia 
2002 r.” przywołanej w opisie technicznym projektu płyty odciążającej nad kanałem 
rzeki Łódki (tom 2.2). 
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Odpowied ź 129 
Zamawiający informuje iż powyższy projekt budowlany i wykonawczy uwzględnia 
założenia i wytyczne ujęte w „Ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego obudowy 
kanału rzeki Łódki pod ul. Północną od ul. Kilińskiego do ul. Solnej w Łodzi oraz 
koncepcję naprawy i wzmocnienia konstrukcji kanału – opracowanie z sierpnia 
2002 r.” 
 
Pytanie 130 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o potwierdzenie, że 
zakres inwestycji obejmuje wykonanie płyty odciążającej nad kanałem oraz 
naprawę odkrytych zewnętrznych powierzchni, natomiast nie obejmuje konstrukcji 
ścian, sklepienia czy chodników kanału rzeki Łódki. 
 
Odpowied ź 130 
Zamawiający potwierdza iż powyższe prace obejmują w razie potrzeby tylko 
sklepienie od wewnątrz kanałów rzeki oraz chodników kanału Łódki  
 
Pytanie 131 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe 
rozliczenie inwestycji prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie obejmuje 
ewentualnych robót związanych ze stanem opisanym w p. 5.3 opisu technicznego 
projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.2). 
 
Odpowied ź 131 
Zakres prac został ujęty w szczegółowym przedmiarze robót dla płyty odciążającej 
tom 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca 
 
Pytanie 132 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe 
rozliczenie inwestycji prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie obejmuje 
ewentualnego wzmocnienia sklepienia kanału rzeki Łódki. 
 
Odpowied ź 132 
Zakres prac został ujęty w szczegółowym przedmiarze robót dla płyty odciążającej 
tom 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca 
 
Pytanie 133 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe 
rozliczenie inwestycji prosimy o potwierdzenie, że kanał należy odsłonić do 
poziomu góry ścian oporowych. 
Odpowied ź 133 
Zakres robót dla kanału rzeki Łódki opisany jest w punkcie 6 w/w opracowania w 
opisie i na przekrojach oraz w tomie 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca. 
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Zamawiający potwierdza, że kanał należy odsłonić do poziomu góry ścian 
oporowych. 
 
Pytanie 134 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – czy kanał podlega ochronie 
zabytków. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie formy ochrony. 
 
Odpowied ź 134 
Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Konserwatorskiej dla obszaru ochrony 
konserwatorskiej w granicach Inwestycji  
 
Pytanie 135 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – czy projekt płyty 
odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.2) został uzgodniony z 
administratorem (Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Łodzi). Jeżeli tak, prosimy 
o przekazanie uzgodnienia. 
 
Odpowied ź 135 
Zamawiający potwierdza, że projekt został uzgodniony z administratorem WGK. 
Uzgodnienie znajduje się w tomie 9 Uzgodnienia 
 
Pytanie 136 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – na rys. 6, 7, 8 występuje 
geomembrana. Prosimy o wskazanie parametrów. 
 
Odpowied ź 136 
Parametry wskazane są w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta 
odciążającej  
 
Pytanie 137 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o wskazanie klas 
ekspozycji betonu płyty odciążającej. 
Odpowied ź 137 
Parametry wskazane są w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta 
odciążającej  
 
Pytanie 138 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – zgodnie z opisem 
technicznym projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.2) płyty 
łączone są trzpieniami. Prosimy o przedstawienie wymogów oraz liczby i 
rozmieszczenia trzpieni. 
 
Odpowied ź 138 
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Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty 
odciążającej, w której to znajdują się rysunki zbrojeniowe wraz z zestawieniem 
stali wraz z specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej  
 
Pytanie 139 
Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o wskazanie 
wymagań dla dylatacji segmentów. 
Odpowied ź 139 
Parametry wskazane są w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta 
odciążającej  
 
Pytanie 140 
Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie. 
 
Odpowied ź 140 
Zamawiający nie dysponuje takim projektem. Po stronie Wykonawcy jest ; 
wykonanie zatwierdzenie oraz wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji 
ruchu 
 
Pytanie 141  
Prosimy o załączenie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczącym 
projektu słupów kratownicowych w rejonie pętli tramwajowej. 
 
Odpowied ź 141 
Zamawiający informuje, że w Tomie 9 Projektu Budowlanego (Uprawnienia i 
uzgodnienia) załączone zostało pismo od Konserwatora Zabytków z dnia 
28.08.2020 pozytywnie opiniujące PZT, w którego zakres wchodzi również projekt 
słupów kratownicowych. Ponadto w dniu 04.01.2021 Łódzki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków pozwolił Inwestorowi na prowadzenie robót budowlanych 
przy zabytku (dawny dworzec tramwajów podmiejskich przy ul. Północnej wraz z 
przylegającym do niego układem torów tramwajowych a także otoczenie 
przedmiotowego zabytku). 
 
Pytanie 142 
Dotyczy: branża torowa: Zgodnie z OPZ p. 1.2 str. 2, Zamawiający opisał zakres 
robót torowych z poniższą uwagą:  
UWAGA: Z zakresu prac na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 
418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47,) wyłączone są roboty torowe, nasadzenia 
zieleni (za wyjątkiem nasadzeń kompensacyjnych), przyłącza odwodnienia i 
instalacje odwodnienia torowiska. Zakres robót torowych obejmować jedynie 
będzie wjazd i wyjazd z pętli celem dowiązania zaprojektowanego układu drogowo 
– torowego na granicy pasa drogowego w ul. Północnej. 
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Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego z wyraźnie zaznaczoną linią podziału 
oddzielającą zakres prac torowych i sieciowych od prac torowych i sieciowych, 
których w ramach tego postępowania nie należy wyceniać. 
 
Odpowied ź 142 
Plan sytuacyjny został skorygowany i umieszczony na stronie 
 
Pytanie 143 
Dotyczy branża torowa: Prosimy o wskazanie sposobu zakończenia 
(zabezpieczenia) robót torowych w rejonie wjazdu i wyjazdu z pętli. W jaki sposób 
należy zakończyć budowę nowej nawierzchni torowej (styk z nawierzchnią 
istniejącej pętli, która nie podlega przebudowie). 
 
Odpowied ź 143 
Należy dokonać regulacji poziomej i pionowej  istniejącego torowiska na pętli 
zgodnie z załącznikiem a na graniczy nawierzchni utwardzonej torowisko należy 
wykonać opornik granitowy 20x30x100 
 
Pytanie 144 
Dotyczy: branża torowa: prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza 
kształtki z tworzywa sztucznego o innym kształcie niż wskazane w przekrojach i 
szczegółach konstrukcyjnych. 
 
Odpowied ź 144 
Dopuszcza się wkładki z tworzywa sztucznego o innym kształcie niż określa 
dokumentacja pod warunkiem, że dana wkładka będzie dostosowana do geometrii 
zastosowanej szyny tramwajowej oraz będzie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
szyjką, a krawędzią stopki szyny jak to przedstawiono w Dokumentacji. Nie 
dopuszcza się wąskich wkładek komorowych wypełniających tylko przestrzeń 
między szyjką, a krawędzią główki szyny. Należy pamiętać, że na odcinkach z 
zabudową inną niż trawiasta należy zastosować wkładki wysokie 
 
Pytanie 145 
Dotyczy: branża torowa: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga 
stosowania ciągłej przekładki podszynowej pod szyną LK1 (mocowanie szyny w 
systemie blokowo-zalewowym) i dopuszcza wykonanie pełnego podlewu pod 
szyną masą zalewową na bazie poliuretanu. Zawracamy uwagę, że stosowanie 
pełnego podlewu masami na bazie poliuretanu jest rozwiązaniem z powodzeniem 
stosowanym w tego typu konstrukcji. 
 
Odpowied ź 145 
Mocowanie szyny LK1 w kanałach szynowych należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją 
 
Pytanie 146 
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Dotyczy: branża torowa: Tor na podlewie ciągłym oraz tor na podlewie punktowym. 
Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości należy wykonać warstwę wyrównawczą z 
betonu C 12/15 pod płytą torową. Przekroje konstrukcyjne podają grubość 8 cm 
natomiast specyfikacja techniczna p 2.3.4 str. 48 podaje warstwę grubości 10 cm. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowied ź 146 
Warstwa wyrównawcza z betonu C 12/15 występuje w konstrukcji z podlewem 
punktowym na płycie betonowej.  Warstwę tą należy wykonać o grubości min. 8 
cm. 
 
Pytanie 147 
Dotyczy: branża torowa: Podlew ciągły (torowisko tramwajowe wspólne z jezdnią). 
Szczegół C podaje wkładki komorowe betonowe mocowane na szerokość stopki 
szyny. Czy Zamawiający dopuszcza dla tej konstrukcji wkładki komorowe 
betonowe mocowane na szerokość główki szyny? 
 
Odpowied ź 147 
Podlew ciągły należy wykonać zgodnie z Dokumentacją. 
 
Pytanie 148 
Dotyczy: branża torowa: tor zielony na żelbetowych belkach wzdłużnych. Prosimy 
o informację w jakiej ilości należy dozować włókna polipropylenowe na 1m3 
betonu C30/37, stosowanego do budowy belek żelbetowych 40x65cm. 
 
Odpowied ź 148 
Wymagania dotyczące dozowania włókien polipropylenowych podano w 
STWIORB. 
 
Pytanie 149 
Dotyczy: branża torowa: Prosimy o informację w jakiej ilości należy dozować 
włókna polimerowe na 1m3 betonu C30/37, stosowanego do budowy płyty torowej 
grubości 30cm. Przedmiar podaje ilość 4,0 kg/m3 natomiast opis techniczny , ST i 
przekroje nie podają żadnej  informacji w tym temacie. 
 
Odpowied ź 149 
Wymagania dotyczące dozowania włókien polimerowych podano w części 
opisowej dokumentacji projektowej oraz w STWIORB.  
 
Pytanie 150 
Dotyczy: branża torowa: Prosimy o przekazanie minimalnych wymagań jakie 
powinny spełniać włókna polimerowe. 
 
Odpowied ź 150 
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Wymagania dotyczące dozowania włókien polimerowych podano w części 
opisowej dokumentacji projektowej oraz w STWIORB.  
 
Pytanie 151 
Dotyczy: branża torowa: Prosimy o przekazanie minimalnych wymagań jakie 
powinny spełniać włókna polipropylenowe. 
 
Odpowied ź 151 
Wymagania dotyczące włókien polipropylenowych podano w STWIORB 
 
Pytanie 152 
Prosimy o określenie technologii wykonania oznakowania poziomego w obrębie 
skrzyżowania ulicy Ogrodowej ze Wschodnią oraz Ogrodowej z Nowomiejską. 
Prosimy o informację, których znaków poziomych (P-10, P-11, P-13, P-14) w 
obrębie skrzyżowania tyczy się nawierzchnia kamienna, a które należy wykonać 
za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego? 
 
Odpowied ź 152 
Wszystkie elementy oznakowania poziomego należy wykończyć powłoką z farb do 
oznakowania grubowarstwowego 
 
Pytanie 153 
Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania prosimy o określenie ilości 
przedmiarowych częściowej wymiany gruntu w obrębie projektowanej płyty 
odciążającej oraz podanie parametrów według jakich istniejący grunt będzie 
rozpatrywany jako klasyfikujący się do wymiany. 
Odpowied ź 153 
Zakres robót dla kanału rzeki Łódki opisany jest w punkcie 6 w/w opracowania w 
opisie i na przekrojach oraz w tomie 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca.  
 
Pytanie 154 
Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnie z 
kostki granitowej przy budynku ŁOIA. 
 
Odpowied ź 154 
Nie, jest ona poza zakresem prac budowlanych 
 
Pytanie 155 
Czy w ramach zamówienia należy przebudować sieć trakcyjną występującą na 
terenie krańcówki tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 
obręb B-47). 
 
Odpowied ź 155 
Tak zgodnie z projektem TOM 3.1.5 Sieć trakcyjna tramwajowa 
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Pytanie 156 
Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego do projektu Stałej Organizacji 
Ruchu. 
 
Odpowied ź 156 
Opis został zamieszczony. 
 
Pytanie 157 
Prosimy o informację czy wszystkie słupki znaków drogowych należy wykonać jako 
stylizowane z dekoracyjną bazą, pierścieniami i kulą. 
 
Odpowied ź 157 
Tak jest to strefa wielkomiejska i słupki należy wykonać jako stylizowane z 
dekoracyjną bazą, pierścieniami i kulą. 
 
Pytanie 158 
Zielone torowisko: przedmiar drogowy pozycja 94 – wykonanie torowiska z 
zabudową roślinną – należy przyjąć zabudowę trawiastą, wykonanie sytemu 
drenażowo-magazynującego (geokompozyt), wyłożenie warstwy z substratu 
trawnikowego oraz ułożenie maty trawnikowej oraz pozycja 95 – należy przyjąć 
zabudowę z rozchodnika. Podana technologia stosowana jest do zakładania 
zielonych dachów. Zgodnie z przedmiarem branży torowej należy zastosować 
ziemię urodzajną z obsianiem nasionami traw. Prosimy o określenie powierzchni 
oraz technologii wykonania torowiska zielonego. 
Odpowied ź 158 
Zielone torowisko należy wykonać zgodnie z technologia ujętą w branży torowej. 
 
Pytanie 159 
Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać 
przejście dla pieszych przez torowisko na pętli tramwajowej widoczne na 
poniższym fragmencie dokumentacji przetargowej. 

 
Odpowied ź 159 
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Nie, wskazanego przejścia  nie należy wykonywać, znajduje się ono poza 
zakresem prac budowlanych  
 
Pytanie 160 
Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać chodniki 
dla pieszych wewnątrz pętli tramwajowej widoczna na poniższym fragmencie 
dokumentacji przetargowej.  

 
Odpowied ź 160 
Nie, wskazanych chodników nie należy wykonywać, znajdują się one poza 
zakresem prac budowlanych  
 
Pytanie 161 
Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać peron 
sąsiadujący ze ścieżką pieszo-rowerową w rejonie pętli tramwajowej widoczny na 
poniższym fragmencie dokumentacji przetargowej 

 
Odpowied ź 161 
Nie, wskazany peron znajduje się poza zakresem prac budowlanych  
 
Pytanie 162 
Granica pasa drogowego pomiędzy działką ew. nr 420/20 a terenem pętli 
tramwajowej (działki ew. nr 418/20, 418/9, 418,22 i 418/18 ) przechodzi przez 
ścieżkę pieszo rowerową. W związku z powyższym prosimy o informację czy 
ścieżkę pieszo-rowerową należy wybudować w jej obecnym kształcie, czy zawęzić 
do granicy pasa drogowego. 
 
Odpowied ź 162 
Ścieżkę rowerową należy tak wykonać aby miała szerokości min 3,0 zakres jest w 
skazany w załączniku do przetargu udostępnionym na stronie  
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Pytanie 163 
Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać 
humusowanie i wysiew trawy na terenie pętli tramwajowej. 
 
Odpowied ź 163 
Nie, ten zakres prac należy wykonywać tylko w razie zniszczenia terenu przez 
wykonawcę robót budowlanych  
 
Pytanie 164 
W związku z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia  który brzmi ” Z  zakresu  
prac  na  krańcówce  tramwajowej  (tj.  działki  ew.  nr  418/20, 418/9,  418/22,  
418/18  obręb  B-47,)  wyłączone  są  roboty  torowe,    nasadzenia zieleni  (za  
wyjątkiem  nasadzeń kompensacyjnych)”. Prosimy o wskazanie które nasadzenia 
na pętli tramwajowej Zamawiający traktuje jako nasadzenia kompensacyjne?  
 
Odpowied ź 164 
Dla wycinki drzew w pasie drogowy kompensacyjnych  ich przewidziana jest w 
pasie drogowy a nie na pętli tramwajowej w związku z powyższym nie należy 
wykonywać nasadzeń kompensacyjnych na pętli tramwajowej  
 
Pytanie 165 
Prosimy o potwierdzenie, że prace w zakresie zainstalowania niezbędnej 
infrastruktury związanej ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic ograniczają się 
tylko do pasa drogoweg, zgodnie z wyłączeniem zakresu robót torowych na pętli 
tramwajowej. 
 
Odpowied ź 165 
Zamawiający potwierdza iż zakres zainstalowania niezbędnej infrastruktury 
związanej ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic ograniczają się tylko do 
nowobudowanych zwrotnic oraz całego pasa drogowego  
 
Pytanie 166 
Według udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót dotyczącego 
nawadniania, w poz. nr 26d.2 przyjęto „Studnie zaworowe z kręgów betonowych o 
śr. 1000 mm”. Natomiast zgodnie z rys. 3.2 „Rysunek typowy studni zaworowej” 
średnica studni wynosi 1200 mm. Prosimy o wyjaśnienie, czy planowane studnie 
zaworowe w ilości 7 szt. należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 
mm czy 1200 mm. 
 
Odpowied ź 166 
Planowane studnie zaworowe należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 
1000 mm 
 
Pytanie 167 
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Prosimy o potwierdzenie, że w torach o konstrukcji podsypkowej przewidzianych 
do rozbiórki, występują wyłącznie podkłady żelbetowe. 
 
Odpowied ź 167 
Zamawiający potwierdza, że w torach o konstrukcji podsypkowej przewidzianych 
do rozbiórki, występują wyłącznie podkłady żelbetowe 
 
Pytanie 168 
Prosimy o doprecyzowanie czy napawanie szyn, które należy przewidzieć na 
odcinkach dostosowawczych o łącznej długości 80 mtp, należy wykonać wyłącznie 
jako napawanie boczne szyn czy również należy przewidzieć napawanie góry 
główki szyny. 
 
Odpowied ź 168 
Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć napawanie zarówno boczne szyny jak 
i napawanie góry główki szyny. Na etapie realizacji robót zakres ten winien zostać 
zweryfikowany i zatwierdzony u Inżyniera/ Zamawiającego. 
 
Pytanie 169 
Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej nr T-05.01.01 Nawierzchnie torów 
tramwajowych z odwodnieniem, „Spawanie szyn należy wykonać komisyjnie w 
temperaturze neutralnej 15o – 30o”.  Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać 
komisyjne spawanie szyn. W jaki sposób będzie zwoływana komisja i kto będzie 
wchodził w jej skład? Kto będzie odpowiadał za obecność jej członków przy 
robotach spawalniczych? Czy obecność komisji będzie wymagana przy 
wykonywaniu każdego spawu? 
 
Odpowied ź 169 
Pod pojęciem „Spawanie szyn należy wykonać komisyjnie ...” należy rozumieć 
wykonanie każdego złącza szynowego toru/rozjazdu przez wykwalifikowany 
personel Wykonawcy oraz jego odbiór dokonany za protokołem przez komisję, w 
skład której wchodzą: 

• przedstawiciel Zamawiającego, 
• uprawniony do odbioru pracownik mający stosowne kwalifikacje do 

wykonywania i odbioru robót spawalniczych w nawierzchni 
kolejowej/tramwajowej, przy czym odbioru nie powinien przeprowadzać 
pracownik Wykonawcy, może oni jedynie współuczestniczyć w odbiorze.  

• przedstawiciel Wykonawcy, 
Czynnościami odbiorowymi złącza szynowego toru/rozjazdu należy objąć: 

• oględziny złącza szynowego,  
• badania defektoskopowe,  
• sprawdzenie geometrii złącza 

zgodnie ze STWIORB oraz obowiązującymi przepisami i potwierdzić dokonaniem 
odpowiednich wpisów w protokole odbioru złącza szynowego. 
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Za obecność członków przy robotach spawalniczych odpowiada Wykonawca 
 
Obecność komisji będzie wymagana przy odbiorze każdego złącza spawanego  
 
Pytanie 170 
Pytania do wzoru umowy  
§ 3 ust. 10 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób ma zostać 
skoorynowany  Harmonogram  Rzeczowo-Finansowy  dla danej inwestycji  z  
robotami planowanymi  w  ramach  realizacji  zamówienia  publicznego  pod  
nazwą:  Rewitalizacja Obszarowa  Centrum  Łodzi  –  obszar  o  powierzchni  32,5  
ha  ograniczony  ulicami:  Zachodnią,  Podrzeczną,  Stary  Rynek,  Wolborską,  
Franciszkańską,  Północną,  Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z 
pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17), 
zważywszy na fakt, że Wykonawca nie ma wiedzy w przedmiocie realizacji ww. 
inwestycji 
 
Odpowied ź 170 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy podlegać będzie uzgodnieniu w trybie 
przewidzianym Umową na etapie realizacji przedmiotu umowy. Oczywistym jest, 
że na etapie realizacji przedmiotu umowy Harmonogram – Rzeczowo Finansowy 
musi uwzględniać i być skoordynowany z aktualnym stanem faktycznym w tym 
uwzględniając wskazane zadania inwestycyjne. W przypadku ew. wątpliwości co 
do aktualnego stanu realizacji zadań inwestycyjnych Zamawiający w toku realizacji 
przedmiotu umowy udzieli niezbędnych informacji co do stanu realizacji zadań 
inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego.  
 
Pytanie 171 
§ 3 ust. 16 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem 
„obsługi i strony techniczno-wizualnej Rady Technicznej”? 
 
Odpowied ź 171 
Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie Rad Technicznych i odpowiedniego 
pomieszczenia wyposażanego w sprzęt audiowizualny umożliwiający 
przeprowadzenie Rady Technicznej lub za zgodą Zamawiającego organizacja 
zdalnego posiedzenia Rady Technicznej w ten sposób, że Wykonawca 
wygeneruje odpowiedni link oraz prześle do zainteresowanych uczestników Rady. 
 
Pytanie 172 
§ 4 ust. 3 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca wykonując 
Roboty ma uwzględniać  realizację  robót  w  ramach  Rewitalizacji Obszarowej  
Centrum  Łodzi  –  Projekt  4  –  Rewitalizacja  Obszarowa  Centrum  Łodzi  – 
obszar  o  powierzchni  32,5  ha  ograniczony  ulicami:  Zachodnią,  Podrzeczną,  
Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 
1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic? 
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Odpowied ź 172 
Koordynacja prac własnych spoczywa na Wykonawcy i musi uwzględniać także 
realizację ewentualnych innych robót na terenach przylegających do placu budowy 
Wykonawcy. W przypadku powstania konieczności koordynacji robót różnych 
Wykonawców Zamawiający zarządzać będzie procesem koordynacji prac.  
 
Pytanie 173 
§ 6 ust. 12 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakie zezwolenia, 
dopuszczenia,  uzgodnienia,  licencje  itp.  oraz  opłat będzie zobowiązany 
uzyskac, ponosić? Zamawiający winien jednoznacznie określić zakres 
przedmiotowy umowy, a wprowadzony zapis nie pozwala na jednoznacznego 
określenia zobowiązań Wykonawcy.  
Odpowied ź 173 
Zgodnie z §6 ust. 12 wzoru umowy: 
 W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie 
wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac 
zabezpieczaj ących, transportowych, wytwarzania, transportu, skła dowania 
odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 
Mając na względzie powyższe Zamawiający jasno i precyzyjne opisał, że chodzi o 
takie zezwolenia, dopuszczenia, uzgodnienia, licencje  itp.  które potrzebne są do 
prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, 
składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 
 
Pytanie 174 
§ 7 ust. 4b) – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki cel ma wprowadzenie 
konieczności przekazania przez Wykonawcę oświadczenia o zapewnieniu 
Kierownikowi budowy środków finansowych oraz materialnych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy? Podmiotem zobowiązanym do wykonania 
przedmiotu Umowy jest Wykonawca, a nie Kierownik budowy. Wykonawca wnosi o 
wykreślenie powyższego. 
 
Odpowied ź 174 
Zamawiający nie wraża zgody na wykreślenie.  
 
Pytanie 175 
§ 7 ust. 4f) – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie z jakich przyczyn Zamawiający/ 
Inżynier ma uprawnienie do wydawania poleceń bezpośrednio grupie 
porządkowej, z pominięciem struktury organizacyjnej Wykonawcy?  Oraz 
analogiczne pytanie dotyczy Kierownika  Ochrony z § 7 ust. 4i) Wykonawca wnosi 
o wykreślenie przedmiotowych zapisów. 
 
Odpowied ź 175 
Zamawiający nie wraża zgody na wykreślenie.  
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Pytanie 176 
§ 8 ust. 12 i n. – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu zobowiązującego 
Wykonawcę do przedstawienia kserokopii  umowy/umów o pracę, która  zgodne z 
treścią niniejszego paragrafu powinna  zawierać:  imię  i  nazwisko  zatrudnionego,  
datę zawarcia  umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę,  wymiar  etatu  oraz  zakres  
obowiązków pracownika. Przedmiotowe informacje zgodnie z przepisami prawa 
winny być zanonimizowane. 
 
Odpowied ź 176 
Treść SWZ pozostaje bez zmian. Obowiązek podania powyższych danych wynika 
wprost z nowej ustawy PZP art. 438 – „zawierających informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika: 
 
Pytanie 177 
§ 15 ust. 2 a) – Wykonawca wnosi o wskazanie uprawnień Inżyniera, gdyż zgodnie 
z przedmiotowym zapisem Inżynier jest uprawniony do wydania poleceń w 
zakresie posiadanych przez niego uprawnień. Przy tak określonym uprawnieniu 
Inżyniera Wykonawca winien posiadać wiedzę w zakresie uprawnień przyznanych 
Inżynierowi. 
 
Odpowied ź 177 
Uprawnienia Inżyniera Kontraktu względem Wykonawcy określa umowa zawarta 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w tym w szczególności §15. Nadto, 
uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, które powinna być znane Wykonawcy w tym art. 26 
ustawy Prawo Budowlane.  
 
Pytanie 178 
§ 15 ust. 2 j) – Wykonawca wnosi o wskazanie „ wszelkich  innych  obowiązków  i   
uprawnień”  Inżyniera. 
 
Odpowied ź 178 
Zgodnie §15 ust. 2j wzoru umowy Zamawiający wskazał, że Inżynier jest 
uprawniony do: 
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i  uprawnień wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa, w  szczególności z  Przepisów Prawa 
Budowlanego. 
 
Pytanie 179 
§ 21 – wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie 
należytej staranności wykonania obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi. W 
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ocenie Wykonawcy brak jest możliwości określenia przesłanek „najwyższej 
staranności Wykonawcy” 
 
Odpowied ź 179 
Zamawiający zmodyfikował §21 wzoru umowy. 
 
Pytanie 180 
§ 22 ust. 4 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu :  „łącznie  z tymi,  które  nie  
są określone  wyraźnie  w Umowie,  ale  są  niezbędne  do wykonania  Robót.” 
Przedmiot umowy, w tym obowiązek dostarczenia materiałów zgodnie z pzp. 
powinien zostać jednoznacznie określony, a przedmiotowy zapis nie pozwala 
jednoznacznie określić przedmiotu Umowy. 
 
Odpowied ź 180 
§22 ust. 4 wzoru umowy nie zawiera kontestowanych postanowień w związku z 
powyższym nie może zostać zmodyfikowany.  
 
Pytanie 181 
§26 ust. 8 – Wykonawca wnosi o określenie w jakich sytuacjach jest możliwa 
redukcja zabezpieczenia zaliczki. 
 
Odpowied ź 181 
Zgodnie z treścią §26a ust. 8 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca 
zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 
[wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może 
być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę].  
 
Pytanie 182 
§ 28 ust. 1 b) – Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu, gdyż w  
nie każdy przypadek  nieuzasadnionej  przerwy  w  wykonywaniu    przedmiotu  
Umowy,  nie wynikającej  z  ustalonego  Harmonogramu  Rzeczowo  –  
Finansowego  musi być zawiniony przez Wykonawcę, co oznaczałoby, że 
Wykonawca odpowiedzialny byłby za opóźnienie, co stanowi klauzulę abuzywną. 
 
Odpowied ź 182 
Odnośnie §28 ust. 1 b) wzoru umowy w celu uniknięcia wątpliwoość Zamawiający 
wyjaśnia, że przez nieuzsadnioną przerwę należy rozumieć taką przerwę która 
musi być także zawiniona przez Wykonawcę dla wywołania skutków o których 
mowa w 28 ust. 1 b) 
 
Pytanie 183 
§ 28 ust. 1 h) oraz i) – Wykonawca wnosi o zmianę poprzez określenie, że w 
przedmiotowym przypadku kara będzie w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
podwykonawcy – odniesienie się do wartości całej umowy stanowi nadmierne 
obciążenie w stosunku do przewinienia. 
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Odpowied ź 183 
Zamawiający nie wyraża zgody,  
 
Pytanie 184 
§ 28 ust. 1 l) oraz s) – w ocenie Wykonawcy opisane przypadki w pkt. l) oraz s) 
prowadzą do możliwości podwójnego karania Wykonawcy za to samo przewinienie 
– Wykonawca wnosi o usuniecie ppkt. s) 
 
Odpowied ź 184 
Wbrew tezom Wykonawcy § 28 ust. 1 l) oraz s) zawierają odmienne podstawy do 
naliczenia kar umownych. Treść SWZ pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 185 
§ 28 – Wykonawca wnosi o wprowadzenie kary umownej należnej Wykonawcy od 
Zamawiającego w przypadku naruszenia obowiązków Zamawiającego określonych 
w § 14 . W umowie przewidziano ponad 30 sytuacji, w których Zamawiający może 
naliczyć Wykonawcy kary umowne i tylko 1 dla Wykonawcy.  
 
Odpowied ź 185 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 186 
§ 35 – w umowie przewidziano wiele okoliczności, które będą dawały podstawę do 
zmiany umowy, a nie będą zawinione przez Zamawiającego np. przedłużające 
wydawanie pozwoleń przez gestorów sieci, sytuacje niemożliwe do przewidzenia 
na etapie podpisywania Umowy, odkrycie zabytków etc. – w tych sytuacjach, 
nawet pomimo braku zawinienia przez Zamawiającego, Wykonawcy winno 
przysługiwać wynagrodzenie za wydłużenie obowiązywania Umowy. Wykonawca 
składa ofertę w oparciu o dane zawarte w dokumentacji przetargowej, na wartość 
której ma określony czas. Wydłużenie terminów z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy spowoduje wzrost kosztów realizacji umowy, nieprzewidzianych na 
etapie ofertowania za co Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie. W 
związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisów. 
Odpowied ź 186 
Zamawiający w §35 wzoru umowy określił stosownie do postanowień §455 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych warunki 
zmiany postanowień Umowy.  
Zamawiający zwraca uwagę, że zmiana umowy na podstawie postanowień §35 
wymaga zgody obu Stron umowy. 
Zamawiający zwraca także uwagę, że stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych w umowie przewidziano klauzulę 
waloryzacyjną.  
 
Pytanie 187 
Dotyczy: sterowanie i ogrzewania zwrotnic 
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Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z zakresu prac wyłączył 
roboty torowe na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 
418/18 obręb B-47). Prosimy o potwierdzenie że na wyłączonym zakresie nie 
należy wykonać prac związanych ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic 
tramwajowych. 
 
Odpowied ź 187 
Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic należy wykonać do nowobudowanych zwrotnic  
zgodnie z projektem pomijając nieprzebudowywane torowisko na pętli tramwajowej 
 
Pytanie 188 
Punkt 8.1.4.1 swz – Zamawiający żąda aby wykonawca wykazał się należytym 
wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 
PLN brutto, polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej 
wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową 
lub przebudową sygnalizacji świetlnej. Jednocześnie inwestor zdefiniował 
infrastrukturę podziemną jako wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, 
przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 
elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach  technologicznych. W związku 
z tym wykonawca prosi o wyjaśnienie czy aby warunek został uznany za spełniony 
wykonawca ma wykazać, że robota budowlana obejmowała cały zakres 
infrastruktury wskazanej powyżej (podkreślenie) czy wystarczy by obejmowała 
tylko jeden rodzaj tej infrastruktury, np. kanał? 
 
Odpowied ź 188 
Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie Wykonawcy zawierało wybrane 
elementy infrastruktury podziemnej na terenie miejskim  
 
Pytanie 189 
Punkt 8.1.4.2 swz – Zamawiający wymaga aby osoba wskazana do pełnienia 
funkcji kierownika budowy wykazała się doświadczeniem przy pełnieniu funkcji 
kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót 
polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z 
infrastrukturą podziemną na terenie miejskim. Jednocześnie inwestor zdefiniował 
infrastrukturę podziemną jako wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, 
przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 
elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, 
umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach  technologicznych. W związku 
z tym wykonawca prosi o wyjaśnienie czy aby warunek został uznany za spełniony 
wykonawca ma wykazać doświadczenie przyszłego kierownika budowy, w 
kierowaniu budową/robotami, które obejmowały cały zakres infrastruktury 
wskazanej powyżej (podkreślenie) czy wystarczy by obejmowały tylko jeden rodzaj 
tej infrastruktury, np. kanał? 
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Odpowied ź 189 
Zamawiający dopuszczę, aby doświadczenie kierownika budowy zawierało 
wybrane elementy infrastruktury podziemnej na terenie miejskim  
 
Pytanie 190 
Załącznik nr 4 do swz – wykaz robót budowlanych – wykonawca prosi o 
wyjaśnienie jakie zdarzenie należy uznać za zakończenie robót budowlanych na 
potrzeby spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Czy jest to 
złożenie przez kierownika budowy oświadczenia w dzienniku budowy o 
zakończeniu robót i zgłoszeniu ich do odbioru końcowego? Czy też jest to moment 
dokonania odbioru końcowego albo data zakończenia robót wpisana w treści tego 
protokołu? Czy może moment wystawienia Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera 
w kontraktach zawartych wg standardów FIDIC? 
 
Odpowied ź 190 
Zamawiający wyjaśnia, że za zakończenie robót budowlanych na potrzeby 
spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu uznaje moment 
podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 
 
Pytanie 191 
W związku z ograniczeniem zakresu prac i wyłączeniem robót torowych na 
krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-
47) prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać segment nr II 
płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki zlokalizowanej pod torowiskiem 
nieprzewidzianym do przebudowy. W przypadku konieczności wykonania płyty 
prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie zakresu prac przewidzianego do 
wyceny i realizacji. 
 
Odpowied ź 191 
Wykonawca nie wykonuje prac związanych z budowa płyty odciążającej pod  na 
krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-
47) zgodnie z powyższym nie  należy wykonać segment nr II płyty odciążającej 
nad kanałem rzeki Łódki zlokalizowanej pod torowiskiem nieprzewidzianym do 
przebudowy.  
  
Pytanie 192 
Dotyczy: sterowanie i ogrzewania zwrotnic 
Zgodnie z przedmiarem robót oraz zmianami wprowadzonymi przez 
Zamawiającego w ramach realizacji robót należy zamontować: 
3 kpl napędów najazdowych 
4 kpl napędów zjazdowych 
5 kpl szaf sterująco-zasilających napędy zwrotnic 
Zdaniem Wykonawcy ilość szaf sterująco-zasilających jest zawyżona. Prosimy o 
zajęcie stanowiska w tej sprawie i korektę przedmiaru robót (kosztorysu) celem 
poprawnej wyceny oferty przetargowej. 
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Odpowied ź 192 
Ilość szaf sterująco zasilających napędu zwrotnic, ilość napędów zjazdowych i 
ilość napędów najazdowych należy wykonać zgodnie z przedmiarem załączonym 
do projektu  
 
Pytanie 193 
Dotyczy: sieć trakcyjna tramwajowa (słupy trakcyjne) 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej 
należy słupy trakcyjne wyposażyć w ozdoby zgodnie z rysunkiem nr 3 (sylwetka 
słupa) Tom 3.1.5 Projekt Wykonawczy Sieć trakcyjna.  
 
Odpowied ź 193 
Zamawiający potwierdza,  że w ramach przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej 
należy słupy trakcyjne wyposażyć w ozdoby zgodnie z rysunkiem nr 3 (sylwetka 
słupa) Tom 3.1.5 Projekt Wykonawczy Sieć trakcyjna. 
 
Pytanie 194 
Dotyczy: sieć trakcyjna tramwajowa (słupy trakcyjne) 
Na planie sytuacyjnym projektu wykonawczego  przebudowy sieci trakcyjnej 
tramwajowej Zamawiający na ulicy Nowomiejskiej umieścił następujący zapis: 
„UWAGA: istn. słupy 12,5kN do wymiany na zgodne z obliczeniami” w sumie 6 szt. 
Jeżeli zakres prac jest objęty zamówieniem prosimy o potwierdzenie, że 
przedmiotowy zakres prac został ujęty w przedmiarach robót udostępnionych 
przez Zamawiającego w ramach postępowania przetargowego. Jeżeli nie prosimy 
o jego aktualizacje w zakresie prac koniecznych do wykonania tj. podanie ilości 
stanowisk przeznaczonych do demontażu słupów, demontażu fundamentów, 
wykonania nowych fundamentów, montażu nowych słupów, przełożenia 
istniejących ozdób, wysięgnika oświetleniowego i oprawy ze starych słupów na 
nowe, przebudowy oświetlenia. 
 
Odpowied ź 194 
Powyższe prace zwiazanych z wymiana istn słupów w ulicy Nowomiejskiej nie 
należy wykonywać podczas przebudowy ul. Ogrodowej zgodnie z rys 1 tom 3.1.5 
Projekt Wykonawczy powyższe słupy oznaczone na czarno są ujęte "w 
odr ębnym opracowaniu"  - który nie należy do zakresu prac Wykonawcy 
 
Pytanie 195 
W odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 29.04.2021 r. znajduje się 
stwierdzenie, że „Rozjazd znajdujący się na granicy opracowania należy 
wybudować…” Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o demontaż istniejącego 
rozjazdu i ponowny jego montaż wraz z regulacją. Prosimy o potwierdzenie, że nie 
należy uwzględniać zakupu nowego rozjazdu. 
 
Odpowied ź 195 
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Potwierdzamy, że należy zakupić nowy rozjazd a stary zdemontować 
 
Pytanie 196 
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 3 z dnia 29.04.2021 r. „ciąg 
pieszo rowerowy należy wykonać o szerokości min 3,00 m zakończony obrzeżem 
granitowym od strony działki pętli.” Prosimy o wyjaśnienie, czy udostępniony przez 
Zamawiającego przedmiar robót zawiera zakres robót wymieniony w tej 
odpowiedzi. 
 
Odpowied ź 196 
Tak przedmiar zawiera ten zakres prac 
 
Pytanie 197 
W odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 z dnia 29.04.2021 r. udzielono 
jedynie częściowej odpowiedzi odnosząc się do zakresu robót pozycji nr 39 i nr 57 
pomijając jednak pozycje nr 94 i nr 95. Prosimy zatem o wyjaśnienie, w których 
lokalizacjach występuje zabudowa roślinna torowiska uwzględniona w przedmiarze 
branży drogowej w pozycji nr 94 (w ilości 2867 m2) oraz w pozycji nr 95 (w ilości 
55 m2). Czy zakresy robót uwzględnione w tych pozycjach nie dublują się 
z robotami uwzględnionymi w pozycjach nr 39 i 57 przedmiaru robót torowych? 
Odpowied ź 197 
W zakresie zielonego torowiska należy rozwiązanie zgodne z projektem 
wykonawczym torowym oraz przedmiarem torowym (ziemia urodzajna z nasionami 
traw 15cm) nie należy uwzględniać przedmiaru drogowego w powyższym zakresie 
zabudowy torowiska zielonego  
 
Pytanie 198 
Na rysunku nr 8.1 „Specyfikacja szyn i rozjazdów – część 1”, projektu branży 
torowej, tory nr 9 i 10 oznaczono jako wykonane z szyn LK-1. Jednocześnie na 
rysunku nr 1.1 „Plan sytuacyjny – część 1” tory nr 9 i 10 oznaczono jako torowisko 
tramwajowe na płycie betonowej – szyna 60R2 / podlew ciągły. Prosimy 
o określenie z jakich szyn należy wykonać tor nr 9 i tor nr 10. 
Odpowied ź 198 
Cały węzeł rozjazdowy oraz tor nr 9  i tor nr 10 należy wykonać z szyn rowkowych 
w konstrukcji podlewu ciągłego zgodnie z dokumentacją projektową. Na odcinkach 
toru w łukach o promieniach R≤50 m przewidziano szyny typu 59R2.Na rysunkach 
specyfikacji szyn i rozjazdów część 1-3 omyłkowo w legendzie zamienione zostało 
oznaczenie szyny LK-1 z szyną 59R2. Faktycznie kolor fioletowy na tych 
rysunkach oznacza szynę 59R2, a pomarańczowy szynę LK-1 co wynika z 
zastosowanej konstrukcji na tych odcinkach..   
 
Pytanie 199 
Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie rozwiązania 
nawierzchni zielonego torowiska. Wycenić należy rozwiązanie zgodne z projektem 
wykonawczym torowym oraz przedmiarem torowym (ziemia urodzajna z nasionami 
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traw 15cm) czy rozwiązanie z przedmiaru drogowego (zabudowa trawiasta z 
systemem drenażowo-magazynującym oraz substrat rozchodnikowy)? 
 
Odpowied ź 199 
 
W zakresie zielonego torowiska należy rozwiązanie zgodne z projektem 
wykonawczym torowym oraz przedmiarem torowym (ziemia urodzajna z nasionami 
traw 15cm) 
 
Pytanie 200 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jaki zakres należy wycenić w 
pozycji "wykonanie powierzchni biologicznie czynnych wraz z nawodnieniem 
(pętla)". Prosimy o udostępnienie specyfikacji określającej zakres wykonania 
powierzchni trawiastych. 
 
Odpowied ź 200 
Szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania powierzchni biologicznie 
czynnych ujęte są w Specyfikacji technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleń nr 
specyfikacji D.09.01.01 Zieleń Drogowa 
 
Pytanie 201 
Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia ścieralna jezdni jest 
zaprojektowana jako nawierzchnia BBTM8 (SST D-05.03.24). 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do zastosowania dla warstwy 
ścieralnej mieszankę SMA8 PMB 45/80-55 lub SMA8 PMB 45/80-65. 
Mieszanka BBTM8 nie jest mieszanką stosowaną w miastach, tylko na prostych 
odcinkach dróg pozamiejskich, gdyż jest nawierzchnią która nie powinna być 
poddawana licznym hamowaniom czy skrętom, co na pewno będzie miało miejsce 
na przedmiotowej inwestycji. Prośba nasz wynika również z faktu, że asfalt do 
mieszanki BBTM jest asfaltem trudno dostępnym (na specjalne zamówienie), co 
znacznie utrudni realizację zadania. 
 
Odpowied ź 201 
Zawijający dopuszcza zastosowanie mieszanki która jest zgodna z Decyzja nr 
26/U/2021 z dnia 30.04.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia oraz będzie spełniała założenia ujęte w tej Decyzji za zgoda IK 
oraz Zamawiajacego   
 
Pytanie 202 
Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
wykonać regulacje pionową studzienek w ilości 14 szt. Prosimy o uzupełnienie 
przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 202 
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Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „INNE ROBOTY”. 
Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  
Pytanie 203 
Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
zabezpieczyć drzewa znajdujące się w bezpośredniej bliskości terenu budowy w 
ilości 80 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji 
przedmiarowej należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 203 
Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ROBOTY 
PRZYGOTOWAWACZE”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  
 
Pytanie 204 
Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
wykonać Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 18 782,11 m2. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej 
należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 204 
Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ROBOTY ZIEMNE”. 
Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  
 
Pytanie 205 
Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
wykonać Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 30 870,09 m2. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej 
należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 205 
Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „NAWIERZCHNIE”. 
Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  
 
Pytanie 206 
 
Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
wykonać dodatkowo Słupki do znaków drogowych w ilości 62 szt. ( w przedmiarze 
jest 2 szt). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji 
przedmiarowej należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 206 
Uwaga poprawiona - poprawiono pozycję w przedmiarze „Ustawienie słupków do 
znaków drogowych” w dziale „ROBOTY WYKOŃCZENIOWE”. Zamawiający 
załącza skorygowany przedmiar robót.  
Pytanie 207 
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Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
wykonać dodatkowo Dostawa i  montaż słupów kolumnady wraz z wykonaniem 
fundamentów S1w ilości 16 kpl . Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie 
w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 207 
Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ELEMENTY MAŁEJ 
ARCHITEKTURY – MEBLE MIEJSKIE”. Zamawiający załącza skorygowany 
przedmiar robót.  
 
Pytanie 208 
 
Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
wykonać dodatkowo  Dostawa i  montaż słupów pergoli wraz z wykonaniem 
fundamentów S2 w ilości 352 kpl. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub 
wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 208 
Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ELEMENTY MAŁEJ 
ARCHITEKTURY – MEBLE MIEJSKIE” Zamawiający załącza skorygowany 
przedmiar robót.  
 
Pytanie 209 
Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy 
wykonać dodatkowo  Osłona przeciw rozbryzgom solanki w ilości ok 1390 mb. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej 
należy ująć ten zakres. 
 
Odpowied ź 209 
Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „INNE ROBOTY”. 
Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  

 
 
Pytanie 210 
W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej 

86 
d.8 

KSNR 
6 0403-
06 

Obrzeża granitowe 8x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (-
pętla) 

m 3 
144,630 

Czy należy wyceniać tę pozycję ? 
 
Odpowied ź 210 
Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla 
tramwajowa. („-” oznacza w tym wypadku „minus”) Zamawiający załącza 
skorygowany przedmiar robót.  
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Pytanie 211 
W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej 

88 
d.8 

KSNR 
6 0403-
06 

Krawężnik granitowy 20x50 cm z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (-
pętla) 

m 208,370 

Czy należy wyceniać tę pozycję? 
 
Odpowied ź 211 
Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla 
tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  
  
Pytanie 212 
W przedmiarze drogowym występują pozycje dotycząca pętli tramwajowej 

53 
d.4 

kalkulacja 
własna 

Wykonanie nawierzchni z płytek 
polimerobetonowych żółtych guzkowych 30x30x8 
cm (przy przejściach dla pieszych) (-pętla) 

m2 43,370 

54 
d.4 

kalkulacja 
własna 

Wykonanie nawierzchni z płytek 
polimerobetonowych białych ryflowanych 30x30x8 
cm (przy przejściach dla pieszych) (-pętla) 

m2 238,780 

Czy należy wyceniać te pozycje? 
 
Odpowied ź 212 
Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla 
tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  
 
Pytanie 213 
W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej 

68 
d.6 

KNNR-
W 9 
1110-
04 

Malowanie znaków poziomych (-pętla) m2 
1 
319,680 

Czy należy wyceniać tę pozycję? 
 
Odpowied ź 213 
Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla 
tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót. Pytanie 214  
W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej 
79 
d.7 

kalkulacja 
własna 

Kosz na śmieci uliczny (-pętla) szt. 31,000 

Czy należy wyceniać tę pozycję? 
 
Odpowied ź 214 
Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla 
tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.  
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Pytanie 215 
Z uwagi na fakt, że Zamawiający wyłączył z postępowania zakres robót torowych 
na pętli Północna, pozostawiając do wykonania sieć trakcyjną na pętli, Wykonawca 
zwraca się z pytaniem, czy zakres robót związany ze sterowaniem i ogrzewaniem 
zwrotnic na pętli Północna  jest nadal obowiązujący czy również został wyłączony 
z postępowania. 
 
Odpowied ź 215 
Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia z zakresu prac na krańcówce 
tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47) 
wyłączone są roboty torowe, a co za tym idzie, również prace związane z 
podłączeniem elementów sterowania i ogrzewania zwrotnic.   
 
Pytanie 216 

 
Odpowied ź 216 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej mieszanki która jest zgodna z 
Decyzja nr 26/U/2021 z dnia 30.04.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia  
 
Pytanie 217 
W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 29.04.2021 prosimy o 
potwierdzenie, że w związku w wyłączeniem z przedmiotowego zadania części 
robót torowych obejmujących pętlę tramwajową nie należy również wykonywać 
prac z zakresu sterowania i ogrzewania zwrotnic dla wyłączonego zakresu 
torowego 
 
Odpowied ź 217 
Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia z zakresu prac na krańcówce 
tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47) 
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wyłączone są roboty torowe, a co za tym idzie, również prace związane z 
podłączeniem elementów sterowania i ogrzewania zwrotnic.   
 
 
Pytanie 218 
W celu zapewnienia złożenia przez oferentów porównywalnych ofert prosimy o 
precyzyjne wskazanie, które rozjazdy objęte dokumentacją branży sterowania i 
ogrzewania rozjazdów są przedmiotem tego postępowania przetargowego 
 
Odpowied ź 218 
Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia z zakresu prac na krańcówce 
tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47) 
wyłączone są roboty torowe, czyli wykonanie rozjazdów oraz prace związane z 
podłączeniem elementów sterowania i ogrzewania zwrotnic.   
 
Pytanie 219 
W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót branży torowej, w 
pozycji nr 65 d.5.3 przewidziano „Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych 
pozornych w płycie torowej betonowej gr. 30 cm - szczeliny o wymiarach 10x1cm” 
w ilości 817,29 m. Prosimy o wyjaśnienie co jaki odstęp należy wykonać 
poprzeczne szczeliny pozorne płyty betonowej grub. 30 cm oraz czy należy 
przewidzieć szczelinę dylatacyjną podłużną. 
 
Odpowied ź 219 
Wymagania dotyczące wykonania szczelin pozornych w płycie torowej betonowej 
gr. 30 cm , w tym odstępy między szczelinami zostały określone w Projekcie 
Wykonawczym torowym w opisie (pkt. „3.5 Szczeliny w podbudowie i nawierzchni 
betonowej”) i w części rysunkowej, a także w STWIORB. Szczeliny nawierzchni 
betonowej (górna warstwa) winny być położone nad szczelinami podbudowy 
betonowej.  
 
Pytanie 220 
Wg udostępnionych rysunków branży torowej, przedstawiających plany sytuacyjne 
(nr rys. 1.1, 1.2 i 1.3) powierzchnia oznaczona na rysunkach jako „Proj. 
konstrukcja zabudowanego torowiska tramwajowego na płycie betonowej - szyna 
60R2/ podlew ciągły/ zabudowa toru - nawierzchnia betonowa” ma powierzchnię 
około 2,1 tys. m2. Jednocześnie w przedmiarze robót torowych w pozycji nr 78 
d.5.6.1 „Zabudowa toru nawierzchnią betonową z betonu C30/37  z dodatkiem 
włókien polimerowych w ilości 4kg/m3 - warstwa o grubości 19.5 cm” przyjęto ilość 
zaledwie 837,78 m2. Prosimy o potwierdzenie, że ilość w przedmiarze robót jest 
niepoprawna, a w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać zabudowę 
toru nawierzchnią betonową z betonu C30/37 (z dodatkiem włókien polimerowych 
w ilości 4kg/m3 - warstwa o grubości 19.5 cm) w ilości około 2,1 tys. m2. 
 
Odpowied ź 220 
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Przedmiary robót należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową, która 
zakłada wykonanie konstrukcji zabudowanego torowiska tramwajowego na płycie 
betonowej - szyna 60R2/ podlew ciągły/ zabudowa toru - nawierzchnia betonowa, 
na powierzchni 2125,873 m 2 
W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać zabudowę torowiska na 
całej ww. powierzchni. Pozycje nr 77 d.5.6.1, 78 d.5.6.1, 79 d.5.6.1 przedmiaru 
torowego ulegają zmianie: 

− W pozycji 77 d.5.6.1 „Wykonanie warstwy sczepnej pod zabudowę betonową toru” 
należy przyjąć ilość robót = 1733,55 m2 

− W pozycji78 d.5.6.1 „Zabudowa toru nawierzchnią betonową z betonu C30/37 z 
dodatkiem włókien polimerowych w ilości 4kg/m3 - warstwa o grubości 19.5 cm” 
należy przyjąć ilość robót = 1733,55 m2 

− W pozycji78 d.5.6.1 „Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych pozornych w 
nawierzchni betonowej gr. 19,5 cm - szczeliny o wymiarach 1/3 wys 10x1cm” 
należy przyjąć ilość robót = 817,29 m 

 
Pytanie 221 
W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót branży torowej, w 
pozycji nr 79 d.5.6.1 przewidziano „Wykonanie i wypełnienie szczelin 
dylatacyjnych pozornych w nawierzchni betonowej gr. 19,5 cm - szczeliny o 
wymiarach 1/3 wys. 10x1cm” w ilości 1359,11 m. Prosimy o wyjaśnienie co jaki 
odstęp należy wykonać poprzeczne szczeliny pozorne płyty betonowej grub. 19,5 
cm oraz czy należy przewidzieć szczelinę dylatacyjną podłużną. 
 
Odpowied ź 221 
Wymagania dotyczące wykonania szczelin pozornych w nawierzchni betonowej gr. 
19,5 cm zostały określone w Projekcie Wykonawczym torowym w opisie (pkt. „3.5 
Szczeliny w podbudowie i nawierzchni betonowej”) i w części rysunkowej a także 
w STWIORB. Szczeliny nawierzchni betonowej (górna warstwa) winny być 
położone nad szczelinami podbudowy betonowej.  
Do oferty należy przewidzieć wykonanie w nawierzchni betonowej szczeliny 
dylatacyjnej podłużnej. Na etapie realizacji robót z uwagi na szerokość 
wewnętrznego pasa nawierzchni betonowej pomiędzy tokami szynowymi 
wynoszącą od 1,9 do 2,3 m dopuszcza się odstąpienie od wykonania szczeliny 
podłużnej w zabudowie torowiska. Wykonanie szczeliny podłużnej należy 
zatwierdzić u Inżyniera. 
 
Pytanie 222 
W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót branży torowej, w 
pozycji nr 104 d.10 przewidziano „Szlifowanie szyn na całym odcinku” w ilości 
1578 mtp. Zgodnie z przedmiarem robót, łączna długość torowiska do wykonania 
w ramach zadania wynosi 1510 mtp natomiast łączna długość rozjazdów i 
skrzyżowań 300 mtp. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy 
wykonać wyłącznie szlifowanie torowiska (1,51 kmtp), bez szlifowania rozjazdów i 
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skrzyżowań, bez szlifowania odcinków dostosowawczych i bez szlifowania 
istniejących torów na odcinkach regulowanych w rejonie pętli tramwajowej (3 
odcinki o długości 20 mtp każdy). 
 
Odpowied ź 222 
W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać szlifowanie szyn na całym 
odcinku w tym na węzłach rozjazdowych i skrzyżowaniach torów, odcinkach 
dostosowawczych oraz odcinkach istniejących torów w rejonie pętli tramwajowej 
objętych regulacją. 
W pozycji nr 104 d.10 przedmiaru torowego „Szlifowanie szyn na całym odcinku” 
należy przyjąć ilość robót = 1806 mtp (metra toru pojedynczego) 
 
Pytanie 223 
.W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień z 04.05.2021r. nasadzenia zieleni (z 
wyjątkiem nasadzeń kompensacyjnych) na terenie pętli są wyłączone z zakresu 
prac. W związku z tym wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy 
wszystkie projektowane drzewa na terenie pętli nie są objęte zakresem prac? Czy 
część ww. zakresu wchodzi w zakres nasadzeń kompensacyjnych, które należy 
ująć w ofercie? 
 
Odpowied ź 223 
Dla wycinki drzew w pasie drogowy kompensacyjnych  ich przewidziana jest w 
pasie drogowy a nie na pętli tramwajowej w związku z powyższym nie należy 
wykonywać nasadzeń kompensacyjnych na pętli tramwajowej. W związku z 
powyższym w ofercie nie należy uwzględniać nasadzeń na pętli tramwajowej  
  
Pytanie 224 
 W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień z 04.05.2021r. wykonawca zwraca się z 
prośbą o potwierdzenie, że wyposażenie peronu przystankowego przy pętli 
tramwajowej również nie jest objęte zakresem aktualnego postępowania?   
 
Odpowied ź 224 
Zamawiający potwierdza  że wyposażenie peronu przystankowego przy pętli 
tramwajowej nie jest objęte zakresem aktualnego postępowania.   
 
Pytanie 225 
Mając na uwadze brak „na rynku” materiałów budowlanych bazujących na 
poliuretanach, w tym materiałów takich dostawców jak Sika czy Edilon)(Sedra, 
czyli materiałów niezbędnych do zrealizowania robót torowych wg załączonej do 
SWZ dokumentacji projektowej wnioskujemy o podanie parametrów 
równoważności jakie musi spełniać konstrukcja torowa  w sytuacji dalszej 
niedostępności przedmiotowych materiałów. Zaznaczenia wymaga, że materiały te 
są kluczowymi materiałami służącymi do mocowania szyn i podkładów a zarazem 
stanowiącymi elementy wibroizolacyjne konstrukcji torowiska tramwajowego).  
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Odpowied ź 226 
Wszystkie parametry równoważne jakie musi spełniac konstrukcja torowa są 
podane w Specyfikacji Technicznej. 
 
Pytanie 226 
Mając  na uwadze utrzymujący się brak  „na rynku” materiałów budowlanych 
bazujących na poliuretanach, w tym materiałów takich dostawców jak Sika czy 
Edilon/Sedra, PREFA czyli materiałów niezbędnych do zrealizowania robót 
torowych wg załączonej do SWZ dokumentacji projektowej wnioskujemy o podanie 
parametrów równoważności jakie musi spełniać konstrukcja torowa w sytuacji 
dalszej niedostępności przedmiotowych materiałów.  
Zaznaczenia wymaga, że materiały te są kluczowymi materiałami służącymi do 
mocowania szyn i podkładów a  brak ich dostępności czyni wykonanie Przedmiotu 
umowy świadczeniem niemożliwym do zrealizowania. 
W przypadku braku odpowiedzi zamawiającego do dnia 20.06.2021 na 
przedmiotowe pytania , wykonawca będzie zmuszony do wniesienia odwołania. 
 
Odpowied ź 226 
Wszystkie parametry równoważne jakie musi spełniac konstrukcja torowa są 
podane w Specyfikacji Technicznej. 
 
Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez 
Zamawiaj ącego stanowi ą integraln ą część SWZ. 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 

/podpis nieczytelny/ 
Agnieszka Mroczek-Marchewka 

Z-CA DYREKTORA 
Wydziału Zamówie ń Publicznych 

 


