
1 

 

Katowice, dnia 17.05.2013r. 

 

MAO/JRP/551/13 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/79/2013. 

 

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

torowisk tramwajowych na terenie Katowic i Sosnowca” wyjaśniamy: 

 

ZAPYTANIE NR 1 (PYTANIA OD NR 1 DO NR 10) 

Pytanie 1 

Dot. Rozdziału VI ust. 2 pkt 2.1 SIWZ 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty Wykazu wykonanych robót budowlanych 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca wskazuje, iż takie żądanie wykazu wykonanych robót budowlanych (wszystkich) 

godzi w część potencjalnych Wykonawców, którymi są duże firmy budowlane. Takie bowiem 

firmy realizują roboty budowlane na terenie całego kraju i wykonały w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ogromną ilość robót budowlanych 

(liczonych nawet w tysiącach). 

W konsekwencji żądanie takiego wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie 

ostatnich pięciu lat skutkowałoby koniecznością składania przez takich wykonawców wraz 

z ofertą kilkutysięczno stronicowych wykazów robót wraz z wymaganymi poświadczeniami 

(nawet tylko najważniejszymi) a to z kolei skutkowałoby składaniem przez takich 

Wykonawców wielokilogramowych ofert. 

Wykonawca ponadto zwraca uwagę Zamawiającego, iż Ustawodawca w przepisie § 1 ust. 4 

Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 19.02.2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wskazał 

iż Zamawiający może w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny określić roboty 

budowlane, których dotyczy obowiązek wykazania w wykazie lub przedłożenia poświadczeń, 

w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy. 

Wobec powyższego uprawnienia do ograniczenia wykazu wykonanych robót budowlanych 

zawartego w przepisie § 1 ust. 4 Rozporządzenia wnosimy o ograniczenie wykazu 

wykonanych robót żądanych przez Zamawiającego w sposób obiektywny 

i niedyskryminacyjny, a nie żądania wszystkich wykonanych robót. 

Ponadto Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych, opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych 

(http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D:2453) Zamawiający mogą stosownie do przepisów 

Rozporządzenia określić zakres wykazu, stosownie do okoliczności danego postępowania. 

W przedmiotowej opinii UZP wskazuje cyt.: „Zgodnie z § 1 ust. 4, zamawiający ma 

uprawnienia doprecyzowania robót budowlanych, dostaw lub usług, których dotyczy 

obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub doprecyzowania zakresu składanych 

poświadczeń. Tym samym, przepis ten umożliwia sprecyzowanie przez zamawiającego 

zakresu przedmiotowego wykazu robót, ale także wykazów głównych dostaw lub usług 

charakteryzujących się określonymi przez zamawiającego cechami, które są dla niego istotne 

z punktu widzenia przyszłej realizacji danego zamówienia, a także zakresu żądanych 

poświadczeń.” 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnioskuje o ograniczenie żądania wykazu 

wykonanych robót budowlanych (wszystkich) do wykazu wykonanych robot, 
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charakteryzujących się określonymi przez Zamawiającego cechami istotnymi z uwagi na 

przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający w Rozdziale V pkt I.2 SIWZ określił (doprecyzował) warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz określił jakimi robotami 

budowlanym winien wykazać się wykonawca celem spełnienia postawionych przez 

zamawiającego warunków. 

 Natomiast w Rozdziale VI pkt 2.1 SIWZ zamawiający zażądał zgodnie 

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane, „wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym 

okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, które potwierdzą spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

opisanego w Rozdziale V pkt I.2.” 

 W związku z czym zamawiający wyjaśnia, że w wykazie wykonanych robót 

budowlanych należy ująć roboty budowlane doprecyzowane przez zamawiającego 

w Rozdziale V pkt I.2. 

 

ZAPYTANIE NR 3 (PYTANIA OD NR 21 DO 66) 

 

Pytanie 21 

Kto ponosi koszty ewentualnej komunikacji zastępczej? 

Odpowiedź 

Koszty komunikacji zastępczej do 48 godzin pokrywa Zamawiający, natomiast powyżej 48 

godzin organizator komunikacji tj. KZK GOP, natomiast pozostałe koszty należy skalkulować 

zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt.8. 

 

Pytanie 22 

Kto dokładnie powinien być umieszczony w wadium jako beneficjent? 

Odpowiedź 

Wadium w formie niepieniężnej winno być wystawione na Tramwaje Śląskie S.A. 

 

ZAPYTANIE NR 4 (PYTANIA OD NR 67 DO 182) 

 

Pytanie 67 

W odniesieniu do zapisów wzoru Umowy str. 16. Pkt n) prosimy o potwierdzenie, ze pozycje 

dotyczące szlifowania szyn znajdujące się w przedmiarach dodatkowych i w torowych 

odpowiadają wymaganiu Zamawiającego w zakresie zapewniania jednorazowego 

pogwarancyjnego szlifowania szyn. 

Odpowiedź 

Pozycje dotyczące szlifowania szyn znajdujące się w przedmiarach dodatkowych i torowych 

dotyczą szlifowania szyn na przebudowanym torowisku przed dokonaniem odbioru 

końcowego. Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII pkt 8 lit. n SIWZ w cenie oferty należy 

dodatkowo skalkulować koszt szlifowania szyn w okresie gwarancyjnym tj. po okresie 16-24 

miesięcy od odbioru końcowego. 
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Pytanie 68 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów pod inwestycję 

i dysponujemy wszelki niezbędnymi aktualnymi i prawomocnymi pozwoleniami. 

Odpowiedź 

Zamawiający dysponuje prawomocnymi pozwoleniami na budowę dla wszystkich inwestycji. 

Zgodnie zapisami Wzoru Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest spełnienie wszelkich 

zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku z korzystaniem na cele budowlane 

z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub urządzeń. Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwoleń 

na korzystanie z terenów osób trzecich, tj. czasowe zajęcie terenu, prawo przejazdu itp. 

w związku z podjętymi i wykonywanymi robotami budowlanymi oraz przejmuje na siebie 

wszelkie roszczenia osób trzecich. Dodatkowo informujemy, że w kosztach pośrednich 

określonych w Rozdziale XIII SIWZ należy również ująć koszty pozyskania zgód na wycinkę 

drzew dla wszystkich zadań. 

 


