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Katowice, dnia 28.09.2012r. 

 

MAO/JRP/498/12 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/424/2012. 

 
 W związku z pytaniami Wykonawców odnośnie treści SIWZ dla zadania pn. „Modernizacja 

torowiska w ulicach Powstańców Warszawskich i Moniuszki w Bytomiu (zadanie 5a), Modernizacja 

torowiska w ul. Katowickiej od ul. Jagiellońskiej do Pl. Kościuszki w Bytomiu (zadanie nr 6), 

Modernizacja przejazdu przez ul. Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu (zadanie nr 44), 

Modernizacja torowiska w ul. Bytomskiej od ul. Chrobrego do ul. Drzymały w Zabrzu (zadanie nr 

49)” w ramach realizacji Projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej 

w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, POIS.07.03.00-00-012/11 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyjaśniamy: 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w  terminie 14 dni od daty 

wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w postaci przyznanie Wykonawcy do wstrzymania robót w  

terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia brutto 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, za każdy dzień 

zwłoki. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę polegającą na ustaleniu  kary na poziomie nie wyższym niż 

0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05% wynagrodzenia brutto 

za tę część robót za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź 3 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę polegającą na ustaleniu kary na poziomie nie wyższym niż 

0,05% wynagrodzenia brutto za tę część robót za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia za opóźnienie w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za 

każdy dzień zwłoki. 

 

Pytanie 4 

Czy  Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto? 

Odpowiedź 4 

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto. 

 

Pytanie 5 

W Kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż  

jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy 

mogą być korzystne tylko dla jednej ze stron oraz mając na uwadze wyrażony pogląd, iż 

wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych  w przypadku naruszenia przez 
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Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, 

a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu stron 

umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu: 

(1) opóźnienia przekazania placu budowy 

(2) opóźnienia odbioru 

(3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w 145 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z 

przyczyn Wykonawcy. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie  kar dla Zamawiającego z tytułu: 

(1) opóźnienia przekazania placu budowy 

(2) opóźnienia odbioru 

(3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone w 145 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z 

przyczyn Wykonawcy. 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający akceptuje zastrzeżenie, że treść wzoru gwarancji może zostać zmieniona zgodnie ze 

standardami instytucji finansowej wystawiającej gwarancję. 

Odpowiedź 6 

Wymagania dotyczące gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone 

przez zamawiającego w Rozdziale XVI pkt 5. 

 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający akceptuje następujące zapisy w gwarancji: (a) wraz z wnioskiem o ciągnienie 

złożenia oświadczenia Beneficjenta, iż Wykonawca nie wykonał następujących zobowiązań 

wynikających z Umowy – wraz z ich specyfikacją i kwotą, (b) wstawienie klauzuli identyfikacyjnej 

Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania wypłaty za pośrednictwem banku 

Zamawiającego, który potwierdzi prawdziwość podpisów uprawnionych do reprezentacji 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 7 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia zapisów w gwarancji: (a) wraz z wnioskiem o 

ciągnienie złożenia oświadczenia Beneficjenta, iż Wykonawca nie wykonał następujących zobowiązań 

wynikających z Umowy – wraz z ich specyfikacją i kwotą, (b) wstawienie klauzuli identyfikacyjnej 

Zamawiającego: przekazanie ewentualnego żądania wypłaty za pośrednictwem banku 

Zamawiającego, który potwierdzi prawdziwość podpisów uprawnionych do reprezentacji 

Zamawiającego 

 

 

Pytanie 8 

Umowa § 7 ust 4 – w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – 

proponuje się 7 dni? 

Odpowiedź 8 

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 7 ust 7 Umowy Odbiór częściowy może nastąpić tylko wtedy, 

gdy nie stwierdzi się żadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru. 

 

Pytanie 9 

Umowa § 7 ust 4 – w jakim  terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – 

proponuję się 14 dni ? 

Odpowiedź 9 

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 7 ust 7 Umowy Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, 

gdy nie stwierdzi się żadnych istotnych wad ani usterek w przedmiocie odbioru 

 

 



3 

 

Pytanie 10 

Umowa § 8 ust 4 – czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w 

okresach miesięcznych. 

Odpowiedź 10 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 8 ust 4 Umowy, tj. m.in. na fakturowanie 

procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych. 

 

Pytanie 11 

Umowa § 8 ust 4 – czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i 

odebranym etapem robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

przygotowanym przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 11 

Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym etapem robót jest 

zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym przygotowanym przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem że zgodnie z § 8 ust 4 Umowy Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało 

etapami, zgodnie z podziałem w tabeli elementów kosztorysu ofertowego, w okresach kwartalnych,  

na podstawie faktur częściowych dostarczonych Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów 

rozliczeniowych, w tym m. in. protokołami odbioru robót, obmiarami, kosztorysami, z każdego etapu 

robót, potwierdzonymi i zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu.   

 

Pytanie 12 

Umowa § 9 ust 4 – czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad  i usterek w terminie uzgodnionym 

przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki 

budowlanej. 

Odpowiedź 12 

§ 9 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego 

terminu na usunięcie wad. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 7 dni.  

W przypadku braku możliwości usunięcia wady gwarancyjnej przez Wykonawcę w w/w terminie 

dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, co wymaga obustronnego, pisemnego uzgodnienia. 

 

Pytanie 13 

§ 9 ust 6 – w związku z bardzo długim okresem rękojmi oraz koniecznością wystawienia gwarancji 

należytego wykonania umowy w okresie ważności powyżej 5 lat, czy Zamawiający zgadza się, że 

zostanie wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem ważności wraz z zobowiązaniem, że przed 

upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja. 

Odpowiedź 13 

Zamawiający nie dopuszcza, aby została wystawiona gwarancja z 3-letnim okresem ważności wraz z 

zobowiązaniem, że przed upływem terminu jej ważności zostanie wystawiona następna gwarancja 

 

 

Pytanie 14 

Umowa § 9 ust 6 – czy Zamawiający akceptuje wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres 

realizacji i oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na 

okres realizacji. 

Odpowiedź 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie oddzielnego zabezpieczenia na okres realizacji i 

oddzielnego na okres rękojmi, wniesionego przed upływem ważności zabezpieczenia na okres 

realizacji. 

 

 

Pytanie 15 

Umowa § 12 ust 4 – czy Zamawiający akceptuje uprzednie wezwanie Wykonawcy do usunięcia 

naruszenia Kontraktu w racjonalnym terminie, nie krótszym niż np. 30 dni i wypowiedzenie Kontraktu 

po bezskutecznym upływie tego terminu za 30 dniowym wypowiedzeniem. 
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Odpowiedź 15 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 12 ust 4 Umowy, w związku z tym nie 

akceptuje wprowadzenia do Umowy zapisów w zakresie uprzedniego wezwania Wykonawcy do 

usunięcia naruszenia Kontraktu w racjonalnym terminie, nie krótszym niż np. 30 dni i wypowiedzenia 

Kontraktu po bezskutecznym upływie tego terminu za 30 dniowym wypowiedzeniem. 

 

Pytanie 16 

Umowa § 12 – czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto? 

Odpowiedź 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto. 

 

Pytanie 17 

Umowa § 12 – czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać 

z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę 

niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – które jednoznacznie wynika z przyczyn 

Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do 

kary za zwłokę płaconej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 17 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie w § 12 Umowy wyrazu „opóźnienie” na wyraz 

„zwłoka”. 

 

Pytanie 18 

Umowa § 12 – czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z 

winy Wykonawcy. 

Odpowiedź 18 

Zamawiający nie wyraża zgody na zapis: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy Wykonawcy. 

 

Pytanie 19 

W związku z obowiązującą zasadą równości stron w obrocie gospodarczym, Wykonawca zwraca z 

prośbą o wprowadzenie w projekcie umowy, w sposób analogiczny do brzmienia postanowienia § 12 

ust 1 lit e) zapisu dotyczącego kary umownej dla Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy 

z własnej winy lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 2. 

Odpowiedź 19 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego kary umownej dla 

Zamawiającego w przypadku odstąpienia od Umowy z własnej winy lub innych przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 2.  

 

Pytanie 20 

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie zawarte w § 12 ust 5 oraz § 14 ust 4 wzoru Umowy, 

cz Zamawiający nie zamierza płacić za roboty budowlane i wyroby wykonane przed uzyskaniem 

informacji o odstąpieniu od umowy? Prosimy o sprecyzowanie zapisu.  

Pytanie 21 

Czy zamawiający ma świadomość, że zapis § 12 ust 5 Umowy oraz § 14 ust 4, w którym zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy „bez ujemnych konsekwencji finansowych dla siebie” jest 

niezgodny z art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego, który wprost określa zasady rozliczenia stron w 

przypadku odstąpienia od umowy i nakazuje wypłatę odpowiedniego wynagrodzenia za świadczone 

usługi oraz za korzystanie z rzeczy, co ewidentnie stanowi „ujemną konsekwencję finansową” dla 

Zamawiającego”.  

Odpowiedź 20 i 21 

Intencją zapisu zawartego w  § 12 ust 5 oraz § 14 ust 4 wzoru Umowy dotyczącego możliwości 

odstąpienia od umowy bez ujemnych konsekwencji finansowych dla Zamawiającego w związku z 

brakiem możliwości finansowania inwestycji ze środków „zewnętrznych” jest zabezpieczenie 
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Zamawiającego przed wszelkimi ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy powstałymi w związku z 

odstąpieniem od Umowy, poza roszczeniami dotyczącymi należnego wynagrodzenia za roboty 

faktycznie zrealizowane do dnia odstąpienia od Umowy.     

 

 

Pytanie 22 

W związku z zapisem § 2ust 6 lit. b) Umowy Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co Zamawiający 

rozumie poprzez zapis „właściwie ocenił wszelkie warunki do wykonania robót objętych niniejszą 

Umową” dla Wykonawcy zapis ten jest nieprecyzyjny i niejednoznaczny. 

Odpowiedź 22 

W ocenie Zamawiającego zapis § 2ust 6 lit. b) Umowy jest precyzyjny i jednoznaczny. Celem tego 

zapisu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że zapoznał się z opisem przedmiotu 

zamówienia, wszystkimi warunkami formalnymi, merytorycznymi i faktycznymi związany z 

realizacją przedmiotu zamówienia, ocenił je i nie wnosi do nich uwag.  

 

Pytanie 23 

W związku z zapisem § 6 ust 8 ostatnie zdanie, które uprawnia Zamawiającego do bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca nie przedłoży oświadczenia 

Podwykonawcy i jednoczesnym „posiadaniu przez Zamawiającego informacji o braku zapłaty przez 

Wykonawcę” i odjęcia tego wynagrodzenia od kwoty wynagrodzenia wykonawcy, Wykonawca 

zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania 

a) na jakiej podstawie prawnej Zamawiający dopuszcza tego typu ingerencję w stosunek umowny 

łączący Wykonawcę z Podwykonawcą 

b) w jaki sposób Zamawiający dokonując zapłaty „w imieniu” Wykonawcy będzie weryfikował zakres 

oraz prawidłowość realizacji robót Podwykonawcy 

c) czy i w jaki sposób Zamawiający w opisanym powyżej przypadku przewiduje tryb dochodzenia 

roszczeń w relacji Zamawiający-Wykonawca – Podwykonawca, w przypadku zapłaty nienależnego 

wynagrodzenia „w  imieniu” Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy. 

d) czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia oświadczenia Podwykonawcy o dokonanej 

płatności, potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek Podwykonawcy. 

Odpowiedź 23 

Zamawiający informuje, że celem zapisu § 6 ust 8 jest zabezpieczenie Zamawiającego przed ryzykiem 

„podwójnej” zapłaty za roboty budowlane w związku solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę, stosownie do 

postanowień art. 647
1 
§ 5 k.c. Możliwość wprowadzenia do Umowy zapisów o bezpośredniej płatności 

dla podwykonawcy wynika natomiast ogólnej zasady swobody umów (art. 353
1
 k.c.) 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z  art.  647
1 

§ 2 k.c. oraz § 6 ust 5 Umowy zawarcie umowy 

na podwykonawstwo robót budowlanych powinno być poprzedzone uzyskaniem stosownej zgody 

Zamawiającego. Ponadto, w § 6 ust 3 Umowy określono, że  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, 

a podwykonawcą będzie odpowiadała ściśle warunkom Umowy.  

Oznacza to, że ewentualna bezpośrednia zapłata na rzecz podwykonawcy będzie mogła nastąpić tylko 

w przypadku robót faktycznie wykonanych i odebranych zgodnie z Umową oraz postanowieniami 

umów na podwykonawstwo, które: 

-  muszą odpowiadać zapisom Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w tym w zakresie 

odbiorów i płatności, 

-  zostaną zaakceptowane zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego.  

 

Pytanie 24 

§8 Umowy określa wynagrodzenie kosztorysowe (Art. 629 K.C.) jako podstawę ustalenia wysokości 

wynagrodzenia, którego ostateczna wysokość określona zostanie na podstawie kosztorysu 

wykonawczego opracowanego przez Wykonawcy. Ze swej istoty taki tryb ustalenia wysokości 

wynagrodzenia, może spowodować zmianę w określonym przedziale: zwiększenia  lub zmniejszenia, 

zgodnie z rzeczywiście wykonanymi i odebranymi ilościami robót. W ust 3 § 8 pojawiają się zapisy 

stwierdzające, że wynagrodzenie należne będzie „w kwocie nie wyższej niż”, co jest sprzeczne z istotą 

wynagrodzenia kosztorysowego 
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W związku z powyższym wnosimy o wyjaśnienie jaki charakter ma zaproponowane wynagrodzenie? 

Odpowiedź 24 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie określone w Umowie ma charakter kosztorysowy. 

 

Pytanie 25 

§ 12 Umowy Zamawiający przewidział szeroki katalog kar umownych, który domagał się będzie od 

Wykonawcy w przypadku niewykonania obowiązków umownych. Czy Zamawiający mając na 

względzie zasadę równości stron kontraktu dopuszcza możliwość wprowadzenia kar umownych dla 

Zamawiającego w  przypadku opóźnienia w przekazaniu palcu budowy oraz opóźnienia w dokonaniu 

robót. 

Odpowiedź 25 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie kar umownych dla Zamawiającego w  przypadku 

opóźnienia w przekazaniu placu budowy oraz opóźnienia w dokonaniu robót. 

 

Pytanie 26 

W Zadaniu nr 49 w poz. 2.2.2 Rury drenarskie z PCV specyfikacja poprawiona Projektu 

Wykonawczego wyspecyfikowano rurę typu WAVIN PCV-U 200 mm wielowarstwową (ze ścianką z 

rdzeniem spienionym) z wydłużonym kielichem. 

Prosimy o wskazanie, na jakim odcinku należy ułożyć oraz w której pozycji przedmiaru robót ujęto 

wyżej wymieniony materiał. 

Odpowiedź 26 

Rura PCV-U 200 mm  pełna kanalizacyjna wielowarstwowa (ze ścianką z rdzeniem spienionym) z 

wydłużonym kielichem stanowi przyłącz do istniejącej kanalizacji miejskiej. Długość rury 5.1m, 

poprowadzona ze studni osadowej So02 zlokalizowanej w hektometrze hm A 4+52,967 od strony toru 

A. 

 

Zadanie nr 49 

Pytanie 27 

W związku z rozbieżnością pomiędzy rozwiązaniem technologicznym przytwierdzenia szyn Lk1 

przedstawionym w projekcie wykonawczym (szyny Lk1 układane na podkładkach gumowych, 

mocowane wstęgami gumowymi) a przedstawionym w SST (szyny Lk1 układane na podkładkach 

elastomerowych zalewane poliuretanową masą zalewową), prosimy o wyjaśnienie jakie rozwiązanie 

techniczne ma podlegać wycenie? 

Odpowiedź 27 

Wycenie ma podlegać rozwiązanie technologiczne przytwierdzenia szyn Lk1 przedstawione w 

projekcie wykonawczym. 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający dopuści  wykonanie spoin termitowych szyn 60R2/Lk1 na odcinkach łączących 

istniejący tor z nowobudowanym? 

Odpowiedź 28 

Zamawiający dopuści wykonanie spoin termitowych szyn 60R2/Lk1 na odcinkach łączących 

istniejący tor z nowobudowanym. 

 

Pytanie 29 

Zadanie 5a. Przedmiar robót drogowych Rozdział 6: prosimy o uzupełnienie przedmiaru o 

oczyszczenie podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 75m2. 

Odpowiedź 29 

Pozycje  należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 

 

Pytanie 30 

Zadanie 5a. Przedmiar robót drogowych pozycja 17 d.6: Do wykonania jest 75m
2
 nawierzchni, 

natomiast w pozycji jest 10 314 m
2
 skropienia. Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru. 

Odpowiedź 30 

W pozycji 17 d.6 przedmiaru robót  drogowego zamiast 10 314 m
2
 powinno być 75m

2
 powierzchni 

skropienia. 
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Pytanie 31 

Zadanie 5a. Zgodnie z projektem należy odtworzyć nawierzchnię z mozaiki granitowo-klinkierowej (z 

odzysku) na krzyżowaniu z ul. Dworcową, której rozbiórka ujęta jest w przedmiarze tramwajowym 

(poz. 33 d.2). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 31 

Poz. 33 d.2 -  130m2. 

 

Pytanie 32 

Zadanie 5a. Zgodnie z projektem należy odtworzyć nawierzchnię bitumiczną na krzyżowaniu z ul. 

Jagiellońską. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 32 

Zakres opracowania kończy się na krawędzi ul. Jagiellońskiej, zatem nie ma ingerencji w 

skrzyżowanie ul. Moniuszki i Jagiellońskiej. 

 

Pytanie 33 

Zadanie 5a. Zgodnie z projektem należy ułożyć odwodnienie liniowe wzdłuż projektowanego peronu. 

W otrzymanych przedmiarach brak pozycji dotyczącej tych robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 33 

Należy uzupełnić przedmiar - korytka typu Ako-dren - 39,6mb. 

 

Pytanie 34 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych. W przesłanym przedmiarze występują zaokrąglenia ilości 

przedmiarowych do 3, 4, 5 a nawet 6 miejsc po przecinku. Prosimy o ujednolicenie zaokrągleń do np. 

3 miejsc. 

Odpowiedź 34 

Należy zaokrąglić do trzech miejsc po przecinku. 

 

Pytanie 35 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych pozycje: 15 d.2, 39 d.2, 73 d.2, 87 d.5, 98 d.9, 99 d.9 – 

nielogiczne ilości przedmiarowe. Prosimy o zaokrąglenie do liczb całkowitych. 

Odpowiedź 35 

Należy zaokrąglić do liczb całkowitych tj. poz.15 d.2 – 10szt, poz.39 d.2 – 62 szt, poz.73d.2 – 19 

pom., poz.87d.5 – 19 pom., poz.98d.9 – 35 szt, poz.99 d.9 – 35 szt. 

 

Pytanie 36 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia punkt 2.1. złom z 

rozbiórki należy przewieźć do Rejonu nr 3 w Bytomiu ul. Drzewna 2, natomiast w przedmiarze 

wymieniony jest RK Bogucice (odl. 20 km). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę 

przedmiaru. 

Odpowiedź 36 

Złom z rozbiórki należy przewieźć do Rejonu nr 3 w Bytomiu ul. Drzewna 2. 

 

Pytanie 37 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych pozycje: 17 d.2, 19 d.2, 21 d.2, 24 d.2, 41 d.2, 43 d.2, 47d.2, 57 

d.2, 62 d.3, 69 d.3. Ilości przedmiotowe w tych pozycjach zostały sztucznie zawyżone poprzez 

doliczenie współczynnika 9 lub 19. Takie działanie dotyczy jedynie kosztorysu robót torowych w 

zadaniu 5a w odróżnieniu od pozostałych przedmiarów. Prosimy o wyjaśnienie celowości takiego 

sposobu przedmiarowania akurat tylko w tym przedmiarze i korektę ilości przedmiarowych w 

wymienionych pozycjach. 

Odpowiedź 37 

W udostępnionym przedmiarze do ww. pozycji zastosowano mnożnik do ilości za każdy następny km. 
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Pytanie 38 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych pozycje: 5 d.2, 9 d.2, 52 d.2, 82 d.5, 86 d.5, 88 d.5. Ilości 

przedmiarowe w tych pozycjach zostały sztucznie zawyżone poprzez doliczenie współczynnika od 1,5 

do 3,25. Takie działanie dotyczy jedynie kosztorysu robót torowych w zadaniu 5a w odróżnieniu od 

pozostałych przedmiarów. Prosimy o wyjaśnienie celowości takiego sposobu przedmiarowania akurat 

tylko w tym przedmiarze i korektę ilości przedmiarowych w wymienionych pozycjach. 

Odpowiedź 38 

W udostępnionym przedmiarze do ww. pozycji zastosowano mnożnik do ilości zgodnie ze 

stosownymi opisami. 

 

Pytanie 39 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych pozycje: 8 d.2, 35 d.2, 90 d.6. Ilości przedmiarowe w tych 

pozycjach zostały sztucznie zaniżone poprzez doliczenie współczynnika 0,4 lub 0,8. Takie działania 

dotyczy jedynie kosztorysu robót torowych w zadaniu 5a w odróżnieniu od pozostałych przedmiarów. 

Prosimy o wyjaśnienie celowości takiego sposobu przedmiarowania akurat tylko w tym przedmiarze i 

korektę ilości przedmiarowych w wymienionych pozycjach. 

Odpowiedź 39 

W udostępnionym przedmiarze do ww. pozycji zastosowano mnożnik do ilości zgodnie ze 

stosownymi opisami. 

 

Pytanie 40 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych pozycje: 25 d.2, 26 d.2, 27 d.2, 28 d.2, 58 d.2, 59 d.2. Ilości 

przedmiarowe zostały zaniżone 1000-krotnie. Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź 40 

Ilości zostały zaniżone 1000-krotnie z uwagi na jednostkę przedmiarową (t). 

 

Pytanie 41 

Zadanie 5a. Przedmiar robót torowych pozycja 116 d.11 Badanie defektoskopowe spawów dotyczy 

ilości z pozycji 115 d.2, zatem ilość przedmiarowa powinna wynosić 2 szt., a nie 62 szt. Prosimy o 

korektę przedmiaru. 

Pytanie 42 

Dot. Zad.5 a b. torowy przedmiar poz.  115 i 116 – prosimy o wyjaśnienie skąd wychodzi rozbieżność 

pomiędzy ilością spawów, a ilością badań defektoskopowych. 

Odpowiedź 41 i 42 

Zmienia się ilość przedmiarową z 62 szt. na 2 szt. 

 

Pytanie 43 

Zadanie 44. W pozycji 22 d1.2 należy zutylizować 124,725 m3 gruzu, natomiast w pozycjach 19 d1.2 

– 21 d.1.2 rozbieranych i wywożonych jest 80,774 m3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę 

przedmiaru. 

Odpowiedź 43 

Przedmiar pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 44 

Zadanie 49. Pozycja 28 dubluje pozycję 23. Prosimy o wyjaśnienie i korektę przedmiaru. 

Odpowiedź 44 

Przedmiar pozostaje bez zmian 

 

Pytanie 45 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w Zadaniu nr 6 kompletnego – prefabrykowanego systemu 

CDM - PREFARAIL – MODULIX w miejscu wylewanej na mokro płyty betonu C30/37. 

Odpowiedź 45 

Należy zastosować wylewaną na mokro płytę z betonu C30/37. 
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Pytanie 46 

Prosimy o wskazanie lokalizacji ułożenia krawężników betonowych o wymiarach 15x35cm na 

podsypce cementowo-piaskowej (przedmiar robót poz. 73). 

Odpowiedź 46 

Lokalizacja ułożenia krawężnika zostanie wskazana w trakcie realizacji robót. Należy uwzględnić w 

ofercie pozycję nr 73. 

 

Pytanie 47 

Dot. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – prosimy o sprecyzowanie kto ponosi koszty wprowadzenia 

ewentualnej komunikacji zastępczej na czas przeprowadzania robót. 

Odpowiedź 47 

Koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej do 48 ponosi Wykonawca powyżej tego czasu ponosi 

organizator komunikacji.  

 

Pytanie 48 

Dot. Zad. 5a b. torowy przedmiar poz. 114 i poz. 117 jest powielona, prosimy o weryfikację. 

Odpowiedź 48 

Przedmiar pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie 49 

Dot. Zad. 5a,b. torowy przedmiar poz. 111 – prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj wkładek należy 

zastosować , gdy w przedmiarze są wkładki betonowe, a wg PW bloczki mają być z tworzywa 

sztucznego. 

Odpowiedź 49 

Należy zastosować bloczki z tworzywa sztucznego wg projektu wykonawczego. 

 

Pytanie 50 

Dot. Zad. 5a b. torowa – prosimy o wyjaśnienie czy na łuku R-25m w km 0+0,23,26 do km 0+055,68 

mają być zastosowane szyny tramwajowe o podwyższonej twardości. 

Odpowiedź 50 

Tak mają być zastosowane szyny o podwyższonej twardości. 

Pytanie 51 

Z uwagi, że STWiOR do wszystkich zadań nie precyzuje parametrów technicznych na geosiatkę, 

geowłókninę i matę wibroizolacyjną prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź 51 

Dokumentacja projektowa jest kompletna. 

 

Pytanie 52 

Dot. Zad. 44 – Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie krzyżownicy blokowej warstwowej z 

nakładką ze stali trudnościeralnej w miejsce krzyżownicy z kształtownika 310C1 w rozjeździe 

tramwajowym dwutorowym pojedynczym 

Odpowiedź 52 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania krzyżownicy blokowej warstwowej. Należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 53 

Dot. Zad. 49 – prosimy o sprecyzowanie, w której pozycji należy uwzględnić montaż szyn 

przejściowych LK-1/180S. 

Odpowiedź 53 

Należy uwzględnić montaż szyn przejściowych w poz.47. 
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Zadanie 4 – ul. Bytomska w Zabrzu 

Pytanie 54 

W przedmiarze robót poz. 6 „Rozbieranie torów tramwajowych szerokości 1435mm, bez podkładów” 

jest podana ilość 1,864 km. Zgodnie z dokumentacją w niniejszej pozycji powinno być 0,932 km. 

Prosimy o korektę niniejszej pozycji o prawidłową wartość. 

Odpowiedź 54 

W pozycji przedmiarowej nr 6 w zadaniu nr 49 zmienia się ilość przedmiarową z 1,864 km na 0,932. 

Pytanie 55 

Jaki szczegółowy zakres robót należy ująć w poz. 22 i 37 „Porządkowanie ziemi na odkładzie”? 

Odpowiedź 55 

Należy wycenić roboty wymienione w pozycji przedmiarowej. 

Pytanie 56 

W przedmiarze robót poz. 47 „układanie torów z szyn tramwajowych szer. 1435 mm bez podkładów” 

jest podana ilość 0,465 km. Zgodnie z dokumentacją w niniejszej pozycji powinno być 0,932 km. 

Prosimy o korektę niniejszej pozycji o prawidłową wartość. 

Odpowiedź 56 

W pozycji przedmiarowej nr 47 w zadaniu nr 49 zmienia się ilośc przedmiarowa z 0,465 km na 0,932 

km. 

Pytanie 57 

W przedmiarze robót poz. 48 „rozłożenie taśmy podszynowej i mocowanie szyn wstęgami” jest 

podana ilość 465,6 m. Zgodnie z dokumentacją w niniejszej pozycji powinno być 931,2 m toru. 

Prosimy o korektę niniejszej pozycji o prawidłową wartość.  

Odpowiedź 57 

W pozycji przedmiarowej nr 48 w zadaniu nr 49 zmienia się ilość przedmiarowa z 465,6 m na 931,2 

m. 

Pytanie 58 

W  STWIORB jest mowa o wykonaniu asfaltu twardo lanego natomiast brak takiej pozycji w 

przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie niniejszej rozbieżności. 

Odpowiedź 58 

Część STWiORB dotycząca asfaltu lanego została zamieszczona w dokumentacji pomyłkowo. 

Pytanie 59 

W   STWIORB jest mowa o wykonaniu ciągłego mocowania szyn w korytkach szynowych 

materiałem elastycznym tj.  lcosit KC 340/45 natomiast w dokumentacji jest pokazane mocowanie 

szyn za pomocą gumy zaciskowej i ryflowanej. Prosimy o wyjaśnienie niniejszej rozbieżności. 

Odpowiedź 59 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie 60  

W  STWIORB jest mowa o wypełnieniu szczelin między płytami zaprawą cementowo- piaskową na 

wysokość 14 cm oraz masą zalewową lcosit KC FM 1 natomiast w przedmiarze robót jest poz. 46 

„Wypełnienie masa zalewowa lcosit  KC 340/45 szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm między 

płytami”. Prosimy o wyjaśnienie niniejszej rozbieżności. 

Odpowiedź 60 

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem z pozycją nr 46. 

Pytanie 61 

W  STWIORB jest mowa o wykonaniu dylatacji poprzecznych płyty betonowej, natomiast w 

przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o tą pozycję.  

Odpowiedź 61 

Roboty należy ująć w pozycjach dotyczących układania nowej dwutorowej nawierzchni tramwajowej. 

 

Zadanie 3 – ul. Bytomska w Zabrzańską w rejonie HKS Stal Bobrek w Bytomiu 

Pytanie 62 

Jaki szczegółowy zakres robót należy ująć w poz. 25; 30; 71; 81 „ Zagospodarowanie ziemi na 

odkładzie”? 

Odpowiedź 62 

Należy wycenić roboty wymienione w pozycji przedmiarowej. 
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Pytanie 63 

W przedmiarze robót jest poz. 39 „ Wykonanie ciągłego podlewu pod szyną o gr. 20mm – podlewka 

pod szyny rozjazdowe ze wstawkami” natomiast w dokumentacji jest mowa o podparciu punktowym 

w obrębie rozjazdu dwutorowego pojedynczego. Prosimy o wyjaśnienie niniejszej rozbieżności. 

Odpowiedź 63 

Należy wycenić zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie 64  

W dokumentacji podany jest lcosit KC 340/45 do podlewu punktowego, natomiast zgodnie z 

dopuszczonym systemem mocowania torów na podlewie punktowym należy używać lcosit KC 340/4 

o którym mowa w STWIORB. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczące zastosowanego 

materiału w dokumentacji.  

Odpowiedź 64 

Należy wykonać zgodnie z STWiORB. 

Pytanie 65 

W przedmiarze robót jest „Zabudowa nawierzchni tramwajowej w systemie CDM Prefarail Ri60N 

Compact” natomiast w dokumentacji  jest mowa o montażu toru w systemie ERS-M ”Torowisko na 

przejeździe”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczące zastosowanego systemu. 

Odpowiedź 65 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie 66 

W dokumentacji podane są śruby kotwiące fi 24 natomiast w STWIORB mowa jest o śrubach 

kotwiących fi 22. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  

Odpowiedź 66 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie 67 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie grubości poszczególnych warstw podanych w opisie 

technicznym a przekrojem konstrukcyjnym tj. podbudowa z klińca. 

Odpowiedź 67 

Obowiązuje grubość poszczególnych warstw podana na rysunku przekroju konstrukcyjnego. 

 

Zadanie 2– ul. Katowicka w Bytomiu 

Pytanie 68 

Jaki szczegółowy zakres robót należy ująć w poz. 22 „ Zagospodarowanie ziemi na odkładzie”? 

Odpowiedź 68 

Należy wycenić roboty wymienione w pozycji przedmiarowej. 

Pytanie 69 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie grubości poszczególnych warstw podanych w opisie 

technicznym a przekrojem konstrukcyjnym tj. warstwa wzmacniająca. 

Odpowiedź 69 

Obowiązuje grubość poszczególnych warstw podana na rysunku przekroju konstrukcyjnego. 

 

Pytanie 70 

W § 1 ust 5 Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek uzyskania wymaganych prawem 

„wszelkich pozwoleń, zezwoleń decyzji w związku z realizacją Umowy” przy czym na  Wykonawcę 

nałożony został obowiązek poniesienia opłat i kar związanych z realizacją Inwestycji.   

W związku z ww. zapisem umowy prosimy o informację , czy zamawiający posiada prawomocną 

decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonał zgłoszenia zadania, a w przypadku nie dokonania tych 

czynności, czy przewiduje możliwość wydłużenia procesu realizacji inwestycji, o okres niezbędny do 

pozyskania takich decyzji, w przypadku gdyby niemożność pozyskania takich decyzji 

administracyjnych była wynikiem ewentualnych wad dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź 70 

Zamawiający posiada prawomocne decyzje pozwoleń na budowę  dla każdego zadania. 
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Pytanie 71 

W związku z zapisem § 4 pkt. 9 Umowy zobowiązującym Wykonawcę do ponoszenia kosztów 

konserwacji tablic informacyjnych i pamiątkowych prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie 

czasowym wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia konserwacji ? 

Odpowiedź 71 

Wykonawca  zobowiązany jest do konserwacji tablicy informacyjnej w trakcie realizacji budowy tzn. 

utrzymanie w czystości, zapewnienie czytelności i estetyki. 

Po ukończeniu budowy tablice podlegają gwarancji.  

 


