
 

 

 

 

 

 

Chorzów, dnia 08.12.2016 r. 

MAO/JRP-B/159/16 

 

 

Wg rozdzielnika 

 

 

 

Dotyczy: zamówienie na realizację zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej 

wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej” w ramach realizacji Projektu: „Zintegrowany 

projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-

Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”- Etap I, przewidzianego 

do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Nr sprawy UE/JRP/B/635/2016. 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do zamówienia na realizację w/w zadania 

wyjaśniamy: 

 

Pytanie 42 

Zgodnie z dokumentacją projektową długość odcinka remontowanego wynosi 952,38 m, 

natomiast przedmiar robót przygotowany jest tylko dla toru na płytach o długości 899 m. 

W przedmiarze robót brak zakres robót dotyczących odcinków dostosowawczych ( włączenie 

do istniejącego toru) włączenia nowo modernizowanych torów z istniejącym torowiskiem. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.  

Odpowiedź 42 

Zgodnie z dokumentacją projektową całkowita długość toru wynosi 9 hektometrów i 5,238m 

czyli 905,238m. Całkowita długość odcinka torowego do regulacji wynosi 15,419 mtp. Do 

przedmiaru przyjęto 16,000 mtp toru do regulacji. Zamawiający informuje, że zakres prac 

dotyczący odcinków dostosowawczych należy dopisać do Przedmiaru robót Część 1 – 

Modernizacja torowiska poz. 2.1.1  dodatkową poz. 28.1 „Rozbiórka toru na podkładach wraz 

z regulacją”. 

 

Pytanie 43 

W przedmiarze robót w rozdziale „Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowej” brak 

pozycji dotyczącej wywozu materiałów z rozbiórki z terenu budowy. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o ten zakres robót.  



Odpowiedź 43 

Koszt wywozu materiałów z rozbiórki w rozdziale „Mechaniczne rozebranie nawierzchni 

drogowej" należy uwzględnić w poz. 28 Utylizacja materiałów z rozbiórki. 

 

Pytanie 44 

W przedmiarze robót w rozdziale „Rozbiórka platform przystankowych i powierzchni dojść” 

brak pozycji dotyczącej utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

robót o tą pozycję.  

Odpowiedź 44 

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki w rozdziale „Rozbiórka platform przystankowych 

i powierzchni dojść" należy uwzględnić w poz. 32 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek 

za każdy następny rozpoczęty 1 km. 

 

Pytanie 45 

W przedmiarze robót w rozdziale „Rozbiórka zabudowy toru z płyt EPT” brak pozycji 

dotyczącej utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o tą 

pozycję.  

Odpowiedź 45 

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki rozdziale „Rozbiórka zabudowy toru z płyt EPT" 

należy uwzględnić w poz. 35 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny 

rozpoczęty 1 km /10km/. 

 

Pytanie 46 

W przedmiarze robót w rozdziale „Rozbiórka krawężników betonowych” brak pozycji 

dotyczącej utylizacji materiałów z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o tą 

pozycję.  

Odpowiedź 46 

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki w rozdziale „Rozbiórka krawężników betonowych" 

należy uwzględnić w poz. 39 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny 

rozpoczęty 1 km /10km/. 

 

Pytanie 47 

W przedmiarze robót brak zakresu prac ujętych w dokumentacji projektowej na przekroju 

konstrukcyjnym D-PW-0-014 „Odprowadzenie wody z drenażu”. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o ten zakres robót.  

Odpowiedź 47 

Zamawiający informuje, że „Odprowadzenie wody z drenażu” należy ująć w Przedmiarze 

robót  Część 2 – „Odwodnienie torowiska” poz. 19 d.2. 

 

 

 



Pytanie 48 

W przedmiarze robót jest rozdział „Podbudowy z kruszyw pod tory na podkładach” 

a powinno być „Podbudowy z kruszyw pod tory na płytach”. Prosimy o zmianę nazewnictwa.  

Odpowiedź 48 

Zamawiający zmienia opis w przedmiarze Dział 3.3. na „Podbudowy z kruszyw pod torem na 

płytach”. 

 

Pytanie 49 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między dokumentacją projektową, a przedmiarem robót. 

W przedmiarze robót w poz. 64 jest układanie maty wibroizolacyjnej o grubości 2,0 cm, 

natomiast w dokumentacji jest podana mata wibroizolacyjna  pod płytami gr. 2,5 cm i gr. 2,0 

cm. Jakiej grubości matę należy zastosować na tym zadaniu?  

Odpowiedź 49 

Wymagania dla podpłytowej poliuretanowej maty wibroizolacyjnej: 

Przewidziano zastosowanie 25 mm maty poliuretanowej o parametrach nie gorszych niż 

(tolerancje zgodnie z Aprobatą IBDiM): Statyczny moduł podłoża, (0,005 – 0,02 

N/mm²):  0,0042 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Statyczny moduł podłoża, (0,01 – 0,04 

N/mm²): 0,0038 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Dynamiczny moduł podłoża przy 10 Hz: 

0,018 N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Dynamiczny moduł podłoża przy 30 Hz: 0,021 

N/mm³ wg. DIN 45673-7:2010-08, Statyczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,05 N/mm² 

wg. DIN 45673-7:2010-08. Dynamiczny moduł sprężystości poprzecznej: 0,10 N/mm² wg. 

DIN 45673-7:2010-08, Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 250 % wg. DIN EN ISO 527-3/5/100. 

Wyklucza się stosowanie mat z wełny kamiennej, gumowych. Dla proponowanych mat 

w projektowanej lokalizacji, powinna być dołączona kalkulacja efektywności rozwiązania 

w oparciu o typ konstrukcji, warunki użytkowe oraz częstotliwość własną konstrukcji. 

 

Pytanie 50 

W dokumentacji projektowej jest wskazane frezowanie nawierzchni drogowej, natomiast 

w przedmiarze brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres 

robót.  

Odpowiedź 50 

Zakres robót frezowania nawierzchni torowej w przedmiarze robót jest opisany jako rozbiórka 

nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i zawiera się w pozycjach nr 19-24. 

 

Pytanie 51 

W dokumentacji projektowej jest wskazana podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31/63 mm grub. 30cm , natomiast w przedmiarze brak tego 

zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.  

Odpowiedź 51 

Zamawiający informuje, że zakres prac został ujęty w Przedmiarze robót Część 1 –

„Modernizacja torowiska” w poz. 3.3.4 -62 „Wykonanie podbudowy z tłucznia  

z zagęszczeniem walcem w torowisku bez podkładów”.  

 

 



Pytanie 52 

W dokumentacji projektowej jest wskazana podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31/63 mm grub. 30cm pod którą należy przygotować podłoże 

przez profilowanie i zagęszczenie  , natomiast w przedmiarze brak tego zakresu prac. Prosimy 

o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.  

Odpowiedź 52 

Wg odpowiedzi  nr 51. 

 

Pytanie 53 

W dokumentacji projektowej są rurki  drenarskie karbowane z otworami 1.5 x 2.0 mm Ø126 

PCV-U L=5m, natomiast w przedmiarze robót są rurki drenarskie Ø110. Prosimy 

o wyjaśnienie tej rozbieżności.  

Odpowiedź 53 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć rurę drenarską  ø 110. 

 

Pytanie 54 

W dokumentacji projektowej jest  wypełnienie materiałem elastycznym na 1/2 wysokości 

płyty, natomiast w przedmiarze brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

robót o ten zakres robót.  

Odpowiedź 54 

Zamawiający informuje, że zakres prac ujęty jest w Przedmiarze robót Część 1 –

„Modernizacja torowiska” w poz. 73 „Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 

cm i szerokości 2 cm między szyną a nawierzchnia drogową”. 

 

Pytanie 55 

W przedmiarze robót  w pozycji 103  „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm” jest w ilości 100m
2
, natomiast powinno być 

829 m
2
.  

Odpowiedź 55 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć 829 m
2
. 

 

Pytanie 56 

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej profilowania i zagęszczania podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki w ilości 829 m
2
. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o  ten zakres robót.  

Odpowiedź 56 

Zamawiający informuje, że zakres prac należy ująć  jest w Przedmiarze robót Część 1 –

„Modernizacja torowiska” w poz. 103. 

 

 

Pytanie 57 

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej montażu elektrycznych połączeń 

międzytokowych w płytach kablowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o  ten 

zakres robót.  



Odpowiedź 57 

Zamawiający informuje, że zakres prac należy ująć  jest w Przedmiarze robót Część 1 –

„Modernizacja torowiska” w poz. od 66 do poz. 70. 

 

Pytanie 58 

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania trawników dywanowych. Prosimy 

o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres robót.  

Odpowiedź 58 

W przedmiotowym zadaniu przewidziano odtwarzanie istniejących trawników. Ten zakres 

prac uwzględniono w pozycjach nr 106 i 107. 

 

Pytanie 59 

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wykonaniu przekopów kontrolnych przed 

przystąpieniem do robót ziemnych, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o  ten zakres robót.  

Odpowiedź 59 

Koszty wykonania przekopów kontrolnych należy uwzględnić w narzutach do oferty. 

 

Pytanie 60 

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o opracowaniu  projektów organizacji ruchu  

docelowego oraz na czas prowadzenia robót i uzyskanie ich zatwierdzenia przez 

odpowiednie  organy,   natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy 

o uzupełnienie przedmiaru robót o  ten zakres robót.  

Odpowiedź 60 

Zgodnie z  OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji 

ruchu i wdrożenia. Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem należy doliczyć  do 

przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska”   jako poz. 8. 

 

Pytanie 61 

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu, 

natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

robót o  ten zakres robót.  

Odpowiedź 61 

Zgodnie z  OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji 

ruchu i wdrożenia. Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem należy doliczyć  do 

przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska”   jako poz. 8 

 

Pytanie 62  

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wdrożeniu docelowej organizacji ruchu, 

natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

robót o  ten zakres robót.  



Odpowiedź 62 

Zgodnie z  OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji 

ruchu oraz wdrożenia. Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem należy doliczyć  do 

przedmiaru robót część 1 –„Modernizacja torowiska”   jako poz. 8 

 

Pytanie 63  

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o przebudowie kolizji z infrastrukturą 

podziemną,   natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o  ten zakres robót.  

Odpowiedź 63 

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia ewentualnych, uzasadnionych  kolizji 

nie ujętych w przedmiarze robót  zakres prac zostanie zlecony oddzielnym zamówieniem. 

 

Pytanie 64  

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o regulacji sieci po pracach 

torowych,   natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o  ten zakres robót.  

Odpowiedź 64 

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć regulację sieci trakcyjnej po wykonaniu 

torowiska zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ. Koszty 

związane z regulacją sieci należy doliczyć do Przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja 

torowiska” jako poz. 9  

 

Pytanie 65  

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o pomiarach hałasu i wibracji, natomiast 

w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o  ten 

zakres robót.  

Odpowiedź 65 

Koszty związane z pomiarem hałasu i wibracji należy doliczyć do Przedmiaru robót część 1 – 

„Modernizacja torowiska” jako poz.10. 

 

Pytanie 66 

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o wykonaniu tablic informacyjnych i tablicy 

pamiątkowej, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie 

przedmiaru robót o  ten zakres robót.  

Odpowiedź 66 

Koszty związane wykonaniem i montażem 2 szt  tablic informacyjnych i 1 szt tablicy 

pamiątkowej należy doliczyć do Przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako 

poz.11. 

 

 

 



Pytanie 67 

Zgodnie z dokumentacja projektową drenaż francuski należy wykonać z tłucznia  40/63 mm, 

natomiast według D-SST-06 do wykonywania drenażu należy stosować  żwiry grube 4-40mm 

wg PN-B-11111 (wg dokumentacji projektowej zalecane żwiry jednofrakcyjne 8-16mm, 16-

32mm lub 8-32mm). Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.  

 Odpowiedź 67 

Drenaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 68 

Zgodnie z przedmiarem robót do wykonania jest tylko 899 m toru  na płytach 

prefabrykowanych  w technologii  „szyny pływającej” natomiast do STWiORB jest załączona 

D-SST-14 dotycząca wykonania nawierzchni torowej tramwajowej, bezstykowej (spawanej), 

z szyn rowkowych na podkładach strunobetonowych dotyczącej odcinków przejściowych. 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac.  

Odpowiedź 68 

Zamawiający informuje, że należy wykonać zakres prac zgodnie z D-SST-15. 

 

Pytanie 69 

W przedmiarze robót w poz. 52 jest 0,899 m, a powinno być 899 m. Prosimy o uwzględnienie 

prawidłowej długości drenażu.  

Odpowiedź 69 

Zamawiający informuje, że zmienia w Przedmiarze robót część 1 – „Modernizacja torowiska” 

w  poz. 52 ilość z 0,899 m na 899 m. 

 

Pytanie 70 

Czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew, a jeśli nie to czy 

Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania o okres wydania decyzji 

odpowiedniego Urzędu? 

Odpowiedź 70 

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu 

udostępni Wykonawcy. 

 

Pytanie 71 

Proszę o udostępnienie przedmiarów w  wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 71 

Zamawiający nie posiada przedmiotów w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 72 

Przedmiar robót torowy – poz. 17 – proszę wskazać odległość na jaką należy wycenić wywóz 

materiału? 

Odpowiedź 72 

Zamawiający informuje, że wywóz materiału należy wycenić według własnej kalkulacji.  

 

 



Pytanie 73 

Przedmiar robót torowy – poz. 18 – proszę wskazać odległość na jaką należy wycenić wywóz 

materiału? 

Odpowiedź 73 

Wg  odpowiedzi nr 72. 

 

Pytanie 74 

Przedmiar robót torowy – poz. 28 – zawiera zarówno utylizację mas mineralno-bitumicznych 

jak i kruszywa kamiennego –ze względu na zróżnicowaną cenę utylizacji tych materiałów 

proszę o rozdzielenie pozycji na dwie osobne: utylizację destruktu oraz utylizację kruszywa. 

Odpowiedź 74 

Zamawiający informuje, że utylizację materiału należy ująć łącznie w poz. 28. 

 

Pytanie 75 

Przedmiar robót torowy – poz. 28 – z wyliczeń Zamawiającego wynika, że poz. 21 liczona 

jest na grubość  8 cm, natomiast pozycje 21 i 22 wskazują razem grubość 6 cm. Proszę 

o zweryfikowanie tej grubości i zmianę ilości w poz. 28 lub grubości w poz. 22. 

Odpowiedź 75 

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze  robót część 1 – „Modernizacja torowiska” w poz. 

21 i 22 nie zdefiniowano grubości natomiast ujęto powierzchnię przeznaczoną do rozbiórki. 

 

Pytanie 76 

Przedmiar robót torowy – poz. 30 – skąd w wyliczeniach Zamawiającego ilość 982*0,08 

skoro w poz. 29 mamy ilość 819m
2
? Proszę o potwierdzenie ilości w tej pozycji lub jej 

korektę. 

Odpowiedź 76 

Zamawiający potwierdza, że w poz. 29 Przedmiaru robót Część 1 – „Modernizacja 

torowiska” należy przyjąć ilość 982 m 
2
. 

 

Pytanie 77 

Przedmiar robót torowy – poz. 29 – czy należy wycenić utylizację materiału? Jeśli tak, 

w której pozycji przedmiaru należy ująć tę wycenę? 

Odpowiedź 77 

Zamawiający informuje, że  w poz. 29 należy ująć utylizację. 

 

Pytanie 78 

Przedmiar robót torowy – poz. 33 – czy należy wycenić utylizację materiału? Jeśli tak, 

w której pozycji przedmiaru należy ująć tę wycenę? 

Odpowiedź 78 

Zamawiający informuje, że  w poz. 33  należy ująć utylizację 

 

Pytanie 79 

Przedmiar robót torowy – poz. 37– czy należy wycenić utylizację materiału? Jeśli tak, 

w której pozycji przedmiaru należy ująć tę wycenę? 



Odpowiedź 79 

Zamawiający informuje, że  w poz. 29 należy ująć utylizację 

 

Pytanie 80 

Przedmiar robót torowy – poz. 52– proszę o potwierdzenie obmiaru i  jednostki. 

Odpowiedź 80 

Zamawiający informuje, że zmienia w Przedmiarze robót część 1 – „Modernizacja torowiska” 

w  poz. 52 ilość  z 0,899 m na 899 m. 

 

Pytanie 81 

Przedmiar robót torowy – Poz. 81 – jak Zamawiający rozumie jednostkę kpl. ? Czy chodzi o 1 

spaw na jedną szynę czy 2 spawy ? 

Odpowiedź 81 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć szt jako jednostkę.  

 

Pytanie 82 

Przedmiar robót torowy – Poz. 49 i poz. 65 – czy te pozycje nie są zdublowane? Proszę 

o potwierdzenie, że należy wycenić roboty pomiarowe w obu pozycjach lub o weryfikację 

przedmiaru.  

Odpowiedź 82 

Zamawiający informuje, że  należy wycenić roboty w obu pozycjach. 

 

Pytanie 83 

SIWZ str. 28 pkt. 10 „Tablice informacyjne i pamiątkowa ‘’- linki przekierowujące do opisu  

tablic informacyjnych nie działają. Proszę o podanie prawidłowo działających linków. 

Odpowiedź 83 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-

projektow/ 

 

Pytanie 84 

Czy Zamawiający dopuszcza profile przyszynowe z betonu C25/30? 

Odpowiedź 84 

Zamawiający dopuszcza profile z betonu C25/30 oraz rozwiązania alternatywne. 

 

 

Pytanie 85 

Czy Profile przyszynowe D-SST -15 pkt 5.6 oraz wkładki komorowe D-SST -15 pkt 5.3 to 

ten sam materiał? Wykonawca nie widzi różnicy w opisie SST. Na przekrojach 

konstrukcyjnych element ten nosi nazwę „Bloczek komorowy prefabrykowany”. 

Odpowiedź 85 

Zamawiający informuje, że jest to ten sam materiał. 

 

Pytanie 86 

Z jakiej klasy betonu ma być wykonana wkładka komorowa? 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/


Odpowiedź 86 

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania.   

 

Pytanie 87 

Zamawiający wymaga , aby Wykonawca doliczył do oferty koszty szlifowania szyn w okresie 

gwarancyjnym 16-24 miesiące po zakończeniu inwestycji. Ile szlifowań przewiduje 

Zamawiający w tym okresie? 

Odpowiedź 87 

Zamawiający informuje, że należy przeszlifować szyny przed oddaniem torowiska do użytku, 

następnie w trakcie trwania gwarancji i przed zakończeniem gwarancji. 

 

Pytanie 88 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz z częścią pasa drogowego. Kto 

ponosi koszty zajętości pasa w obrębie terenu objętego pozwoleniem na budowę? 

Odpowiedź 88 

Zamawiający informuje, że koszty zajęcia pasa ponosi Wykonawca ( jeżeli takie wystąpią). 

 

Pytanie 89 

Proszę o przedstawienie warunków zajętości pasa drogowego wydanych przez Wydział Dróg 

i Mostów  Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. 

Odpowiedź 89 

Wykonawca we własnym zakresie powinien rozeznać temat w Wydziale Dróg i Mostów 

Urzędu Miasta w  Rudzie Śląskiej. 

 

Pytanie 90 

Opis przedmiotu zamówienia pkt 1. Proszę o precyzyjne wypunktowanie jakie decyzje 

i pozwolenia należy opłacić wg Zamawiającego przed przystąpieniem do inwestycji? 

Odpowiedź 90 

Zamawiający informuje, że min. decyzje związane z zatwierdzeniem czasowej i docelowej  

organizacji ruchu . 

 

Pytanie 91 

Proszę o przedstawienie zezwolenia na wycinkę drzew. 

Odpowiedź 91 

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu 

udostępni Wykonawcy. 

 

Pytanie 92 

Z uwagi na występujące w projekcie nieścisłości prosimy o jednoznaczne określenie 

wymaganego przekroju dla mocowania ciągłego szyn oraz minimalnych wymagań, które 

muszą spełniać materiały służące do mocowania ciągłego? 

 

 



Odpowiedź 92 

Zastosowane rozwiązania muszą gwarantować szczelność konstrukcji torowiska a co za tym 

idzie brak możliwości penetracji wody, izolację elektryczną toru oraz odporność na prądy 

błądzące. Wyklucza się stosowanie prefabrykowanych okładzin przyszynowych.  

Zaproponowane materiały muszą posiadać udokumentowaną możliwość przeprowadzania 

takich prac w torze jak napawanie szyn bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń 

ograniczających emisję substancji niebezpiecznych oraz zapewnić brak uszkodzeń materiału 

mocującego na skutek prowadzonych prac. Szyna powinna być zamocowana materiałem 

poliuretanowym w całym przekroju.  

Ze względu na naprężenia występujące w konstrukcji torowiska, szynę należy w pełni oblać 

materiałem poliuretanowym który, spełnia następujące minimalne wymagania wydłużenie 

względne przy zerwaniu ≥ 100% wg. PN EN ISO 527-1, minimalna wytrzymałość  

na rozciąganie ≥ 1Mpa wg. PN-EN-ISO-527-1, doraźne naprężenie rzeczywiste  

Tu ≥ 3 Mpa  wg ISO 527 (jednoosiowe rozciąganie). 

Uwzględniając efekty długotrwałe, termiczne oraz zmęczeniowe dopuszczony materiał 

powinien charakteryzować się modułem sztywności poprzecznej G≥0,55Mpa po 1 dobie 

zgodnie z normą AASHTO LRFD 2012.  

Żywice poliuretanowe stosowane w systemach ciągłego mocowania szyn muszą osiągać 

pełną sprawność użytkową najpóźniej po 24 godzinach. Materiał powinien charakteryzować 

się wysokim współczynnikiem tłumienia. Sztywność statyczna materiału poliuretanowego do 

mocowania szyn powinna się mieścić w przedziale 45-50 kN/mm wg DIN45673 (próbka 

1000x180x25mm wyznaczona metodą siecznych pomiędzy 8 i 32 kN).  Sieczny moduł 

sztywności przy ściskaniu, zastosowanej do mocowania szyn żywicy poliuretanowej, 

wyznaczony w zakresie odkształceń 1,5-3,0% przy prędkości odkształcenia 0,2/min, dla 

próbki o wymiarach 1000x180x25 mm nie może być mniejszy od Ec = 8,5 MPa  

(wg DIN 45673). 

Wszystkie materiały chemiczne stosowane w technologii elastycznego, ciągłego mocowania 

szyn na bazie poliuretanu wraz z materiałami gruntującymi na bazie żywic epoksydowych 

muszą być wzajemnie kompatybilne. Materiały stosowane przy powierzchniach betonowych 

muszą nadawać się do stosowania na powierzchniach ze świeżego betonu, muszą 

gwarantować szczepność, szczelność oraz dielektryczność proponowanego rozwiązania.  

Proponowane materiały powinny posiadać także aktualną Aprobatę IBDiM. 

 

Pytanie 93 

Ze względu na to, że na rynku występuje wiele typów wibroizolacyjnych mat 

poliuretanowych o różnych parametrach, prosimy o określenie wymagań które powinna 

spełniać mata dla konstrukcji występującej w projekcie.  

Odpowiedź 93 

Wg  odpowiedzi na Pytanie 49 

 

Pytanie 94 

OPZ Część III pkt. 5.1 ppkt j)  oraz część I pkt. 5.1 ppkt. h) Proszę o potwierdzenie, że  

Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego na czas robót? 

 



Odpowiedź 94 

Wykonawca we własnym zakresie powinien rozeznać temat w Wydziale Dróg i Mostów 

Urzędu Miasta w  Rudzie Śląskiej. 

 

Pytanie 95 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie zezwoli na wykonanie  montażu torowiska 

z materiałów zawierających wypełniacz (np. korek)?    

Odpowiedź 95 

Zawartość granulatu w żywicach polimerowych rzutuje na pracę mechaniczną masy 

polimerowej. Materiał z zawartością granulatu cechuje się większym przyrostem naprężeń co 

jest zjawiskiem niekorzystnym. Większe naprężenia wygenerowane w materiale z granulatem 

będzie także generowało większe naprężenia w adhezyjnym styku z innymi materiałami. 

Minimalne wymagania dla materiału wypełniającego kanały szynowe wg pytania 92.  

 

Pytanie 96 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie zezwoli na wykonanie płyt torowych,  

międzytorowych oraz torowych bocznych na mokro w miejsce zaprojektowanych płyt 

prefabrykowanych? 

Odpowiedź 96 

Zamawiający dopuszcza zmiany technologii z zachowaniem parametrów nie gorszych niż 

płyty prefabrykowane oraz powierzchniowa faktura kostki jak na całości zadania. Zmiana 

technologii musi być  potwierdzona opinią eksperta uzasadniającą taką zamianę. 

 

Pytanie 97 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach zadania nie będzie zobligowany do 

wykonania szlifowania szyn  na całym zakresie przebudowywanego torowiska? 

Odpowiedź 97 

Zamawiający informuje ,ze szlifowanie należy wykonać na całym przebudowanym odcinku. 

 

Pytanie 98 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek zutylizować na swój koszt całość 

sfrezowanego materiału bitumicznego? 

Odpowiedź 98 

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek zutylizować materiał na swój koszt.  

 

Pytanie 99 

Proszę o potwierdzenie, że w związku z bardzo wąskimi pasami warstwy podbudowy 

bitumicznej oraz warstwy wiążącej (odpowiednio 30cm + 60cm) Zamawiający będzie 

wymagał ze względów technologicznych ręcznego ułożenia wskazanych wyżej warstw mas 

bitumicznych?  

Odpowiedź 99 

Zamawiający informuje, że dopuszcza ręczne ułożenie warstw. 

 

 



Pytanie 100 

Proszę o jednoznaczne określenie grubości maty wibroizolacyjnej? 

Odpowiedź 100 

Wg odpowiedzi na pytanie nr 49. 

 

Pytanie 101 

Na stronie 30 SIWZ widnieje poniższy zapis: „ ( …) W trakcie realizacji robót Zamawiający 

wskazuje, iż roboty powinny być wykonywane przy maksymalnym utrzymaniu ruchu 

tramwajowego i drogowego. W przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia ruchu 

Strony traktują to jako okoliczność wyjątkową i każdorazowo dopuszczalność wyłączenia 

ruchu będzie przedmiotem odrębnych wzajemnych uzgodnień przy czym wytyczne 

Zamawiającego będą traktowane jako wiążące(…)”. Biorąc pod uwagę, że podlegająca 

przebudowie linia jest jednotorowa proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje 

wykonywania robót przy utrzymaniu ruchu tramwajowego oraz odpowiednią korektę zapisów 

SIWZ. Ponadto analizując zakres robót drogowych  ( kilka tysięcy m2 frezowania oraz 

ponownego ułożenia masy bitumicznej) również wnosimy o odstąpienie od zapisów SIWZ nt 

utrzymania ruchu drogowego na czas przebudowy jezdni oraz odpowiednią korektę zapisów 

SIWZ. 

Odpowiedź 101 

Zamawiający informuje, że ruch tramwajowy zostanie wyłączony na całym przebudowanym 

odcinku. 

 

Pytanie 102 

Proszę o podanie wytycznych / wymagań do projektu tymczasowej organizacji ruchu? 

Odpowiedź 102 

Uzgodnienia dotyczące wymagań do projektu tymczasowej organizacji ruchu leżą po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 103 

Proszę o podanie wytycznych / wymagań do projektu docelowej  organizacji ruchu? 

Odpowiedź 103 

Uzgodnienia dotyczące wymagań do projektu docelowej organizacji ruchu należy dokonać  

z Zarządcą drogi. 

 

Pytanie 104 

Proszę o doprecyzowanie czy zadanie będzie realizowanie na podstawie decyzji o pozwoleniu 

na budowę czy też na bazie  ZRID. Proszę o udostępnienie na stronie właściwego dokumentu. 

Odpowiedź 104 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzję pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie 105 

Zgodnie z PZT-PB-OT p.3.13 w zakresie realizacji zadania przewidziane są drzewa do 

wycinki. W załącznikach brak jest aktualnej inwentaryzacji (w PZT jest z września 2013) 

oraz pozwolenia na wycinkę. Pytanie:  



- czy Inwestor posiada aktualną inwentaryzację zieleni? Jeżeli TAK to prośba o udostępnienie 

a jeżeli NIE to kto ma ja wykonać i kto poniesie związane z tym koszty? 

- czy Inwestor posiada ważną decyzje pozwalająca na dokonanie wycinki drzew? Jeżeli TAK 

to prośba o jej udostępnienie a jeżeli NIE to kto ma ją uzyskać i kto poniesie związane z tym 

koszty administracyjne? 

Odpowiedź 105 

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu 

udostępni Wykonawcy. 

 

Pytanie 106 

Czy Inwestor posiada pozwolenie na budowę? Jeżeli TAK to prośba o udostępnienia a jeżeli 

NIE to kto ma je uzyskać? 

Odpowiedź 106 

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej decyzję pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie 107 

Jako zał. nr 15 do PZT-PB-OT  wymieniona jest Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków 

z dnia 2014-10-16 (pismo znak:AZ.4125547.2014) – prosimy o jego udostępnienie. 

Odpowiedź 107 

Zamawiający zamieścił dokument na stronie internetowej.  

 

Pytanie 108 

W PW – Cz.1 – Modernizacja torowiska, w p. 1.4.2 wymienione są merytoryczne dokumenty 

formalne stanowiące podstawy opracowania, które nie są  udostępnione – a mianowicie: 

5. Postanowienie Prezydenta Miasta Ruda Śl. Nr 1/2013 stwierdzające brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą 

„Modernizacja trasy tramwajowej linii nr 9 w ciągu ul. Piotra Niedurnego na odcinku od ul. 

Hutniczej do ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej”.  

14. Opinia stwierdzająca brak potrzeby uzyskania pozwolenia wodno prawnego dla zadania 

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego linii nr 9 w ul. P. Niedurnego” 

wydana przez Urząd miasta Ruda Śląska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska z dnia 15 lipca 2014. Prosimy 

o udostępnienie tych dokumentów. 

Odpowiedź 108 

Zamawiający zamieścił dokumenty na stronie internetowej . 

 

Pytanie 109 

Prosimy o wyjaśnienie treści punktu 7 lit. g) w rozdziale XIII SIWZ „Opis sposobu obliczenia 

ceny” poprzez precyzyjne zdefiniowanie  pojęcia „projekty uzupełniające”, co jest niezbędne 

w świetle art. 29 ust. 1 pzp, zgodnie z którym przedmiot zamówienia zamawiający opisuje 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty”. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że pod tym pojęciem nie 

mieszczą się uzupełnienia do projektu budowlanego lub wykonawczego. 



Odpowiedź 109 

Zamawiający przyjmuje, że są to projekty niezbędne do właściwego przeprowadzenia procesu 

budowlanego. 

 

Pytanie 110 

Czy Zamawiający wykreśli w §2 ust. 9 wzoru umowy treść: „… również tych, których 

konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót objętych umową…”, jako że jest ona  zbyt 

ogólna i niejasna, i jako taka nie spełnia wymogów z art. 29 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1  oraz art. 

140 ust. 3  ustawy pzp nie pozwalając na przegotowanie konkurencyjnej oferty. Takie 

ukształtowanie postanowień SIWZ (Istotnych Postanowień Umowy) sprawia, że niemożliwa 

jest wycena pozwalająca na złożenie porównywalnych ofert. Zgodnie z utrwalonym 

w orzecznictwie KIO poglądem (np. wyrok KIO z dn. 02.03.2010 r., sygn.. KIO/UZP 184/10) 

tego typu jak kwestionowane powyżej postanowienia SIWZ narzucają takie warunki, iż każdy 

z wykonawców będzie mógł inaczej dokonywać wyceny, co może prowadzić do złożenia 

nieporównywalnych ofert, a tym samym naruszenia art. 7 Pzp, zgodnie z którym 

Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców w zgodności z przepisami ustawy Pzp.  

Odpowiedź 110 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. W toku 

wykonywania robót mogą się ujawnić np. nieznane wcześniej kolizje mediów, których 

usunięcie będzie niezbędne w celu należytego wykonania umowy.  

 

Pytanie 111 

Prosimy o podanie liczby tablic informacyjnych, o których mowa w §4 pkt 6) wzoru umowy.  

Odpowiedź 111 

Zamawiający informuje, że powinny być dwie tablice informacyjne. 

 

Pytanie 112 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie we wzorze umowy w §6  ust. 9 lit. b)  oraz 

w ust. 13, a także w  §8 ust. 8 obowiązku przedkładania oświadczeń podwykonawców 

lub  dalszych podwykonawców oraz zrzeczenia się przez nich jakichkolwiek roszczeń 

w stosunku do Zamawiającego i zastąpienie go obowiązkiem przedłożenia dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom stosownie do 

treści art. 143a Pzp i §6 ust. 16 wzoru umowy? 

Odpowiedź 112 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Standard ochrony 

podwykonawców i dalszych podwykonawców ustanowiony w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych ma charakter obowiązkowy, ale i minimalny w tym sensie, że 

Zamawiający może nałożyć na uczestników procesu inwestycyjnego dalej idące wymagania 

w celu ich ochrony.  

 

 

 



Pytanie 113 

Prosimy o wykreślenie w §6  ust. 10, 11, 12 i 14 wzoru umowy, jako że są one niezgodne 

z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa tj. art. 143b pzp oraz art. 647
1
 k.c., a także 

sprzeczne z procedurą opisaną w §6  ust. 2-7. O ile Zamawiający nie wykreśliłby ww. ust. 10, 

11, i 12 w §6 prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie ww. sprzeczności w postanowieniach 

wzoru umowy. 

Odpowiedź 113 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Standard ochrony 

podwykonawców i dalszych podwykonawców ustanowiony w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych ma charakter obowiązkowy, ale i minimalny w tym sensie, że 

Zamawiający może nałożyć na uczestników procesu inwestycyjnego dalej idące wymagania 

w celu ich ochrony. Normy §6 ust. 10-12 uszczegóławiają normy §6 ust. 2-7 w celu 

zapewnienia ochrony interesów podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

Pytanie 114 

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia opisane w §6  ust. 13 wzoru umowy w ostatnim zdaniu dotyczy wyłącznie tej 

części wynagrodzenia, dla której brak dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców 

lub  dalszych podwykonawców (oświadczeń, zrzeczeń roszczeń)? 

Odpowiedź 114 

Zamawiający potwierdza, że wstrzymanie zapłaty, o którym mowa w §6 ust. 13 wzoru 

umowy, obejmuje tylko tę część wynagrodzenia, dla której brak dowodów zapłaty dla 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

Pytanie 115 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu na dokonanie odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, określonego w §7 ust. 3 wzoru umowy do 3 dni, gdyż 

przewidziany wzorem umowy termin aż 7 dni roboczych jest niczym nie uzasadniony 

i w sposób istotny utrudni sprawną realizację robót?  

Odpowiedź 115 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.  

 

Pytanie 116 

Prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy treścią §6 ust. 18 oraz §12 ust. 1 lit. j) wzoru 

umowy w zakresie wysokości kary umownej. 

Odpowiedź 116 

Cytowane normy wzoru umowy ustanawiają kary umowne za różne okoliczności. 

 

Pytanie 117 

Prosimy o potwierdzenie, że w §12 ust. 1 lit. od a) do d) wzoru umowy chodzi o opóźnienia 

będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca stosownie 

do treści art. 471 k.c.? 

 

 



Odpowiedź 117 

Normy wzoru umowy dotyczące kar umownych są skonstruowane w zgodzie z art. 483 i nast. 

k.c.  

 

Pytanie 118 

Prosimy o potwierdzenie, że w §12 ust. 4 lit. od a) do e) wzoru umowy chodzi niedopełnienie 

zobowiązań umownych będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca? 

Odpowiedź 118 

Zgodnie z przepisami k.c. wykonawca odpowiada za normalne skutki swoich działań lub 

zaniechań. 

 

Pytanie 119 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w §14 ust. 2 w ostatnim akapicie wzoru 

umowy sformułowania „…nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności”? 

Opóźnienia w realizacji robót – niezależne od Wykonawcy – mogą spowodować przesunięcie 

ich wykonania na okres zimowy, gdy temperatury nie pozwalają na wykonanie robót zgodnie 

z STWiORB, co może uzasadniać dłuższe niż czas trwania okoliczności będącej jego 

podstawą przedłużenie terminu wykonania zamówienia. 

Odpowiedź 119 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. Wykonawca może w opisanej w 

zapytaniu sytuacji złożyć do Zamawiającego wniosek o dłuższą prolongatę terminu. 

 

Pytanie 120 

Wnosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 8 pkt. lit. a) poprzez wykreślenie następującej jej części: 

„zapoznał się z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i w sposób rzetelny (tj. zweryfikował jej 

kompletność, wystarczalność i prawidłowość), który pozwala realizować roboty zgodnie 

z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do nich zastrzeżeń ani żadnych 

uwag,;” i zastąpienie jej zdaniem: „ zapoznał się z należytą starannością z dokumentami 

dostarczonymi przez Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń”, a także o  wykreślenie 

§2 ust. 8 pkt. lit. b) i d)  

Postanowienia §2 ust. 8 pkt. lit. a)- b) i d) w obecnym brzmieniu są niezgodne z ustawą 

Prawo zamówień publicznych (dalej PZP). Po pierwsze zgodnie z art. 31 ust. 1 PZP to 

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Z kolei 

zgodnie 29 ust. 1 PZP nakazuje opisywać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący zaś art. 29 ust. 2 PZP zakazuje opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję W związku z tym, za sprzeczne z tymi 

przepisami należy uznać obciążanie przyszłego wykonawcy robót ryzykiem, którego nie jest 

on w stanie przewidzieć i określić, a tym samym wycenić na etapie składania oferty. Po 

drugie zgodnie z art. 139 PZP do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się 

przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej KC). W świetle przepisów KC regulujących umowę 

o roboty budowlane nie można wymagać od Wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty 



zweryfikował dokumentację projektową oraz teren budowy, w stopniu umożliwiającym 

oznaczenie wszystkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad tej 

dokumentacji. Zgodnie z dyspozycją art. 647 KC to Zamawiający dostarcza Wykonawcy 

projekt budowlany. Tym samym to on jako Inwestor jest stroną odpowiedzialną względem 

wykonawcy za ewentualne wady przekazanej dokumentacji, natomiast obowiązek 

wybudowania obiektu zgodnie z otrzymaną dokumentacją obciąża Wykonawcę. Należy 

zwrócić uwagę, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego Wykonawca 

umowy o roboty budowlane nie ma obowiązku dokonywania własnych obliczeń w celu 

wykrycia wady dostarczonego projektu, w sytuacji w której został on wykonany 

w specjalistyczne biuro projektowe (wyrok SN z dnia 27 marca 2000 r. sygn. akt III 

CKN629/98). Prezentowane powyżej stanowisko znajduje również wyraz w orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO) , która w wyroku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (KIO 

806/11), wskazała, że „wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy 

projektanta, tym bardziej za te, które nie są ujawnione na etapie składania oferty. Trudno 

wymagać od wykonawcy, aby jeszcze przed złożeniem oferty w takim stopniu zweryfikował 

dokumentację projektową (i teren budowy), żeby mógł ocenić jej prawidłowość i brak 

ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku wykonywania robót”. Ponadto 

KIO jednoznacznie wskazuje, że zobowiązanie Wykonawcy do wliczenia w cenę ofertową 

ryczałtową ryzyka, którego nie jest on w stanie przewidzieć i ocenić na etapie przygotowania 

oferty narusza art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 PZP, a także w pewnych wypadkach art. 140 PZP. 

Wyrok KIO z dnia 2 listopada 2009 r., KIO/UZP 1485/09, wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 2008 

r., KIO/UZP 821/08). Tym samym postanowienie nakazujące sprawdzenie dokumentacji 

projektowej oraz wszelkich warunków dla wykonania robót na koszt Wykonawcy stanowi 

naruszenie ww. przepisów.  

Odpowiedź 120  

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę SIWZ i wzoru umowy. Treść 

proponowana przez Wykonawcę w istocie nie zmienia wymagań względem niego, a ma 

charakter semantyczny. 

 

Pytanie 121 

Wnosimy o zmianę brzmienia §2 ust. 9.na następujące: 

 „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 

ust. 1 Umowy wszelkich obowiązków spoczywających na nim i wynikających z niniejszej 

Umowy i przepisów prawa oraz aktów administracyjnych.”  

Odpowiedź 121 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.  

 

Pytanie 122 

Wnosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez konieczne pomiary, sprawdzenia 

i próby wskazane w § 4 pkt. 3) ?  

Odpowiedź 122 

Zamawiający informuje, że konieczne pomiary, sprawdzenia i próby są to np. badania wtórne 

modułu odkształcenia podtorza. 

 



Pytanie 123 

Wnosimy o potwierdzenie, że przez dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcą w świetle zapisów § 6 ust. 16, uznane zostanie 

w szczególności pisemne oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców.  

Odpowiedź 123 

Zamawiający uzna za potwierdzający zapłatę wynagrodzenia na rzecz wykonawców lub 

dalszych podwykonawców każdy dokument, z którego okoliczność ta będzie wynikała, np. 

oświadczenie zainteresowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, kopia 

przelewu. 

 

Pytanie 124 

W § 6 ust. 17  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem 

umów podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

 Ze względu na stałą, wieloletnią  współpracę wykonawców z dostawcami materiałów 

kluczowych oraz usługodawcami w wielu przypadkach prowadzą oni współpracę opartą 

o długoterminowe umowy dostawy, bez formalnego ich podziału na poszczególne kontrakty. 

Ponadto, w niektórych przypadkach, ze względu ograniczony czas wymaganej dostawy 

materiałów lub świadczonych usług niemożliwe jest wynegocjowanie i zawarcie umowy 

z dostawcą lub usługodawcą. 

Wykonawca mając powyższe na uwadze prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość wypełnienia warunku określonego w § 6 ust. 17, poprzez: 

a)  przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy 

dostawy z dostawcą lub usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie 

wcześniejszym niż 7 dni od dostarczenia Zamawiającego jej kopii) oraz wystawionego na jej 

podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi,  lub  

b)  przedłożenie zamówienia przekazanego i przyjętego do realizacji przez wykonawcę lub 

usługodawcę oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie,  

Jeżeli Zamawiający dopuszcza taką możliwość to w jakim terminie (z oznaczeniem początku 

jego biegu) Wykonawca ma przedłożyć dokumenty określone w lit. a) lub  b) powyżej. Jeżeli 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości to prosimy o wyjaśnienie jakich dokumentów 

oczekuje Zmawiający w przypadku gdy dostawy i usługi będą realizowane na podstawie 

umów długoterminowych lub złożonych przez Wykonawcę zamówień, a także informacji 

w jakim terminie (z oznaczeniem początku jego biegu) dokumenty te mają zostać złożone, 

celem zadośćuczynienia obowiązkowi wskazanemu w § 6 ust. 17.  

Odpowiedź 124 

Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia warunku określonego w § 6 ust. 17 wzoru 

umowy poprzez:  

a)  przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy 

dostawy z dostawcą lub usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie 

wcześniejszym niż 7 dni od dostarczenia Zamawiającego jej kopii) oraz wystawionego na jej 

podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi,  lub  



b)  przedłożenie zamówienia przekazanego i przyjętego do realizacji przez wykonawcę lub 

usługodawcę oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie, 

- w terminie 7 dni, począwszy od wyrażenia (w dowolnej formie) zamiaru korzystania 

z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 125 

Wnosimy o skrócenie terminów odbioru wskazanego w § 7 ust. 3 do 3 dni.  

Odpowiedź 125 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym 

mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na odbiory 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

Pytanie 126 

Wnosimy o skrócenie terminów odbioru wskazanego w § 7 ust. 4 do 7 dni.  

Odpowiedź 126 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym 

mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na odbiór 

częściowy lub końcowy robót. 

 

Pytanie 127 

Wnosimy o zmianę § 8 ust. 4 lit. b) poprzez wskazanie, że wynagrodzenie w sytuacji w nim 

wskazanej będzie ulegać automatycznemu zwiększeniu, bez konieczności zawierania aneksu 

do Umowy. W przypadku braku zmiany,  należy dojść do wniosku, że Zamawiający w sposób 

nieuprawniony różnicuje sytuacje zwiększenia i zmniejszenia wynagrodzenia, w sposób 

niekorzystny dla Wykonawcy.  

Odpowiedź 127 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Korzystanie przez 

Zamawiającego z zewnętrznego dofinansowania ze środków publicznych w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych obliguje go do wypłacania podwyższonego 

wynagrodzenia na podstawie pisemnego dokumentu zawierającego tytuł płatności. 

 

Pytanie 128 

Wnosimy o zmianę § 9 ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia:  

„Istnienie  wady  powinno  być  stwierdzone  protokolarnie  z  wyznaczeniem  przez  Zamawia

jącego odpowiedniego technologicznie i organizacyjnie terminu na usunięcie wad. 

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

terminie dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu, co wymaga obustronnego, pisemnego 

uzgodnienia.”  

Odpowiedź 128 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.  

 

 

 

 



Pytanie 129 

Wnosimy o zmianę § 12 ust. 1 i 2 poprzez wprowadzenie jako podstawy naliczenia kar 

umownych zaistnienia „zwłoki”, w miejsce „opóźnienia” (w jednostkach redakcyjnych 

których ta podstawa dotyczy).  

Odpowiedź 129 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.  

 

Pytanie 130  

 Wnosimy o dodanie po § 12 ust. 3 nowej jednostki redakcyjnej  tj. § 12 ust. 31 o następującej 

treści:  

 „31. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

określonej w § 8 ust. 1 i 2.” 

Odpowiedź 130 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.  

 

Pytanie 131 

Wnosimy o zmianę brzmienia §15 ust. 2. na następującą:  

„2. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga zawiadomienia w formie pisemnej” 

Odpowiedź 131 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.  

 

Pytanie 132 

8.5 umowy – Rozliczenie wykonanych robót będzie następowało etapami, zgodnie 

z podziałem w tabeli elementów kosztorysu ofertowego w okresach kwartalnych, dopuszcza 

się rozliczenia w okresach miesięcznych na wniosek zamawiającego na podstawie faktur 

częściowych do limitu 90% wynagrodzenia netto. Czy zamawiający doda prawo do 

składania wniosku o rozliczenia w okresach miesięcznych przez wykonawcę dzięki temu 

realizacja umowy będzie tańsza dla zamawiającego?  

Odpowiedź 132 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę umowy. 

 

Pytanie 133 

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy oraz o ustalenie go na poziomie 20% wartości wynagrodzenia brutto.  

Odpowiedź 133 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy.  

 

Pytanie 134 

Prosimy o obniżenie stawki kar umownych za opóźnienie w wykonaniu całości Przedmiotu 

Umowy i ustalenie jej na poziomie 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

Odpowiedź 134 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.  

 



Pytanie 135 

Prosimy o obniżenie stawki kar umownych za opóźnienie w wykonaniu danej Inwestycji 

w stosunku do terminu realizacji określonego w harmonogramie  stanowiącym Załącznik nr 3 

do Umowy i ustalenie jej na poziomie 0,1% wynagrodzenia brutto za określony zakres za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

Odpowiedź 135 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.  

 

Pytanie 136 

Prosimy o doprecyzowanie, czy zgodnie z brzmieniem 7.4 Umowy, w okresie 21 dni 

Zamawiający zakończy procedury odbiorów: częściowego lub końcowego.   

Odpowiedź 136 

W terminie wskazanym w zapytaniu Zamawiający zobowiązuje się rozpocząć proces 

odbiorów. 

 

Pytanie 137 

Prosimy o określenie okresu opóźnienia Wykonawcy w realizacji stanowiącego podstawę dla 

Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

 Odpowiedź 137 

Przypadki naruszenia zawartej umowy przez Wykonawcę, uprawniające Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy, każdorazowo formułuje dana klauzula umowna. Zamawiający 

informuje, że wypowiedzenie umowy będzie poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Wykonawcy do usunięcia stanu naruszenia zawartej umowy, w którym to wezwaniu zostanie 

zakreślony Wykonawcy dodatkowy termin na doprowadzenie do stanu zgodnego z umową. 

 

Pytanie 138 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość 

wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 

Odpowiedź 138 

Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany podatku VAT kwota netto pozostaje bez 

zmian. 

 

Pytanie 139 

Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew.  

Odpowiedź 139 

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej uzyskaniu 

udostępni Wykonawcy. 

 

Pytanie 140 

Prosimy o informację kto ponosi opłatę za wycinkę drzew.  

Odpowiedź 140 

Wykonawca ma wycenić wycinkę drzew zgodnie z przekazanym przedmiarem. 

 

 



Pytanie 141 

Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dla poliuretanowych mat podtorzowych. 

Odpowiedź 141 

Wg  odpowiedzi  na pytanie nr 49. 

 

Pytanie 142 

Prosimy o przekazanie PW w pliku dwg. 

Odpowiedź 142 

Zamawiający nie posiada PW w pliku dwg. 

 

Pytanie 143 

Prosimy o określenie w jakiej ilości należy przewidzieć badania defektoskopowe spawów. 

Odpowiedź 143 

Zamawiający informuje, że ilości badań defektoskopowych spawów wg pozycji 81  

Przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska”. 

 

Pytanie 144 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga szlifowania szyn. 

Odpowiedź 144 

Zamawiający informuje, że  wymaga szlifowania szyn. 

 

Pytanie 145 

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych 

prac ( rozliczenie obmiarowe)  

Odpowiedź 145 

Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi zgodnie z § 8 Umowy załączonej do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 146 

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje na nowo budowanym peronie montaż 

elementów małej architektury tj.: wiaty przystankowej, ławek, śmietników itd.  

Odpowiedź 146 

Zamawiający nie przewiduje elementów małej architektury. 

 

Pytanie 147 

Prosimy o przekazanie drugiej części rys. D-PW-0-001 Geometria i Hektometraże. Rysunek 

D-PW-0-001  obrazuje tylko połowę zakresu robót przewidzianych do realizacji. 

Odpowiedź 147 

Zamawiający informuje, że dalszy zakres robót obrazuje załączony rysunek  nr D-PB-0-0012. 

 

Pytanie 148 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy profilem podłużnym rys. D-PW-0-003 

a przedmiarem robót. Wg rysunku długość toru do przebudowy wynosi 905,24 mpt natomiast 

wg przedmiarów 899mpt  



Odpowiedź 148 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć  905,24 mtp. 

 

Pytanie 149 

Prosimy o informację, w której pozycji kosztorysowej należy ująć wycenę prac związanych 

z regulacją sieci po pracach torowych oraz wykonania połączeń elektrycznych sieci 

powrotnej.  

Odpowiedź 149 

Koszty związane z opracowaniem regulacji sieci należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 

– „Modernizacja torowiska” jako poz. 9  

 

Pytanie 150 

Prosimy  o informację, w której pozycji kosztorysowej należy ująć wdrożenie tymczasowej 

i docelowej organizacji ruchu. 

Odpowiedź 150 

Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem organizacji ruchu należy doliczyć  do 

przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska”  jako poz. 8. 

 

Pytanie 151 

Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczącej docelowej organizacji ruchu. Brak robót 

w przedmiarze oraz projektu.  

Odpowiedź 151 

Zgodnie z  OPZ pkt 1 oraz § 2 pkt 6 umowy  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, docelowego projektu organizacji 

ruchu i wdrożenia.  

 

Pytanie 152 

Prosimy o informację, po czyjej stronie jest zapewnieni komunikacji zastępczej na okres 

prowadzenia robót oraz kto ponosi koszty jej wprowadzenia. 

Odpowiedź 152 

Zamawiający ponosi koszty komunikacji zastępczej. 

 

Pytanie 153 

Prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający przewiduje organizacje ruchu 

tramwajowego w okresie prowadzenia prac.   

Odpowiedź 153 

Zamawiając pozostawia zapisy bez zmian natomiast informuje, że nie przewiduje utrzymania 

ruchu tramwajowego na modernizowanym odcinku jedynie może ulec zmianie lokalizacja 

przystanku tramwajowego  co obejmowałby projekt organizacji ruchu na czas budowy.  

 

Pytanie 154 

Prosimy o informacje kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki. 

 



Odpowiedź 154 

Zgodnie z zapisami OPZ materiały z rozbiórki należy przewieźć do Rejonu nr 4 w Gliwicach 

za wyjątkiem materiałów podlegających utylizacji. 

 

Pytanie 155 

Prosimy o informację, czy Zamawiający umożliwi zamianę technologii w zakresie zamiany 

płyt prefabrykowanych na płyty wylewane na mokro.  

Odpowiedź 155 

Zamawiający dopuszcza zmiany technologii z zachowaniem parametrów nie gorszych niż 

płyty prefabrykowane oraz powierzchniowa faktura kostki jak na całości zadania. Zmiana 

technologii musi być  potwierdzona opinią eksperta uzasadniającą taką zamianę. 

 

Pytanie 156 

Załącznik nr 5 do SIWZ ( Wzór istotnych postanowień gwarancji lub poręczenia dla 

należytego wykonania umowy) Wykonawca wnosi o modyfikację treści załączonego do 

SIWZ wzoru poprzez wykreślenie z jego treści wyrażenia : „ roszczeń o zapłatę kar 

umownych oraz roszczeń odszkodowawczych , w tym z tytułu odpowiedzialności solidarnej 

beneficjenta i zobowiązanego względem Podwykonawców i dalszych podwykonawców 

zgodnie z art. 647 
1 

k.c.”  Zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych 

Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zwanego dalej „zabezpieczeniem” ust. 2: „Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy”. W ustawie nie jest wprost wskazane, iż 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia na zabezpieczenie 

ewentualnych roszczeń wynikających z kar umownych lub z tytułu odpowiedzialności 

solidarnej”. Ponadto Wykonawca propozycję modyfikacji zapisu dodatkowo argumentuje 

faktem iż zapisy wzoru zamieszczonego w załączniku nr 5 do SIWZ znacząco odbiegają od 

standardów tego typu dokumentów i Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, iż uzyska 

żądanej przez Zamawiającego treści zabezpieczenie od Gwaranta.  

Odpowiedź 156 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru istotnych postanowień 

gwarancji lub poręczenia należytego wykonania umowy. Standard ochrony podwykonawców 

i dalszych podwykonawców ustanowiony w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych 

ma charakter obowiązkowy, ale i minimalny w tym sensie, że Zamawiający może nałożyć na 

uczestników procesu inwestycyjnego dalej idące wymagania w celu ich ochrony. Ponadto art. 

148 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość wniesienia zabezpieczenia w innych formach 

niż gwarancja lub poręczenie.  

 

Pytanie 157 

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 2 ust. 7  Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu 

poprzez dodanie na końcu  zdania  pierwszego : :w oparciu o udzielone przez 

Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo”  oraz dodanie zdania drugiego o treści : „  

Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w terminach realizacji poszczególnych Etapów 

umowy, jeśli takie opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i jest związane z 

wydłużającym się postępowaniem prowadzonym przez organy administracyjne dotyczące  



uzyskania stosownych decyzji, o których mowa w zdaniu pierwszym”. Uzyskanie 

wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń , decyzji , wykonania obowiązków 

informacyjnych lub dokonania zgłoszeń o których mowa w § 2 ust. 7 umowy to obowiązek 

leżący po stronie Inwestora/ Zamawiającego. Wykonawca nie jest w tym przypadku stroną 

właściwego postępowania. Koniecznym jest zatem stosowne upoważnienie, które pozwoli 

Wykonawcy na dokonywanie czynności zmierzających do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego stosownych decyzji. Ponadto, uzyskanie stosownych decyzji 

administracyjnych  nie jest w pełni zależne od dołożenia przez Wykonawcę należytej 

staranności, a zależy również od decyzji organów prowadzących postępowanie, które  

zgodnie z art. 35 KPA na wydanie decyzji mają od 1 miesiąca do 2 w zależności od stopnia 

skomplikowania danej sprawy. Co więcej przewidziane w kodeksie terminy mają charakter 

jedynie instrukcyjny. Tak więc po ich przekroczeniu nie można domniemywać, że została 

wydana decyzja zgodna z treścią żądania lub odmowna, a winą za brak uzyskania decyzji nie 

można obwiniać Wykonawcy.  

Odpowiedź 157 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający udzieli 

Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w postępowaniach administracyjnych na 

wniosek Wykonawcy, który się o to zwróci i uzasadni taką potrzebę.  

 

Pytanie 158 

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 2 ust. 9 Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu 

zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę treścią : „Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 obowiązków spoczywających 

na nim i wynikających z Umowy, przepisów prawa, aktów administracyjnych i sztuki 

budowlanej, a także wszelkich prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy również 

tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót objętych Umową, a które 

Wykonawca posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań 

o podobnym rozmiarze i podobnym stopniu trudności jak przedmiot zamówienia,  powinien 

był przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy i doświadczenia”.   

Odpowiedź 158 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zmiana ta nie wnosi 

treści normatywnej, a Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu musi 

legitymować się stosownym doświadczeniem, na potwierdzenie którego składa referencje. 

 

Pytanie 159 

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 2 ust. 10 :  Wykonawca wnosi o modyfikację 

zapisów poprzez dodanie na końcu zdania „ w których Strony określą zakres robót 

dodatkowych oraz wynagrodzenia należne Wykonawcy za realizację niniejszych prac. 

Podpisanie przez Strony dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym i których  będzie 

warunkowało przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji robót”. 

 

 

 



Odpowiedź 159 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zmiana ta nie wnosi 

treści normatywnej, a odrębna umowa, o której mowa w cytowanej w zapytaniu normie 

wzoru umowy, będzie zawierała odpowiednie istotne warunki umowy (essentialia negotii). 

 

Pytanie 160 

SIWZ Załącznik nr 6 – Wzór umowy § 3 po pkt. 3 punktu 4 o brzmieniu :  Współdziałanie 

z  Wykonawcą w realizacji przedmiotu zamówienia” . 

Odpowiedź 160 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Obowiązek 

wzajemnego współdziałania stron zawartej umowy w jej wykonaniu wynika z jej istoty i celu, 

w którym się ją zawiera. Dlatego nie wymaga osobnego zapisywania. 

 

Pytanie 161 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 4 pkt. 5 a ):  Wnosimy o modyfikację zapisu 

poprzez dodanie na końcu z dania : „ powstałe na skutek zawinionego działania Wykonawcy”. 

Wykonawca chce mieć pewność iż będzie ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe 

w wyniku zawinionego działania Wykonawcy , a nie za wszelkie szkody wyrządzone osobom 

trzecim, które mogą powstać na skutek działania osób trzecich, za działania których 

wykonawca nie odpowiada. 

Odpowiedź 161 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zasady 

odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę określają właściwe dla danego przypadku przepisy 

k.c. Wykonawca odpowiada za normalne skutki swoich działań lub zaniechań. 

 

Pytanie 162 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 4 pkt. 5 d ):    Wykonawca wnosi o modyfikacje 

zapisu w zdaniu drugim poprzez dodanie po wyrażeniu „ w związku ze szkodami” słów „ 

powstałymi na skutek zawinionego działania Wykonawcy”. Pozostała część zapisu bez 

zmian. Wykonawca chce mieć pewność iż będzie ponosić odpowiedzialność za szkody 

powstałe w wyniku zawinionego działania Wykonawcy , a nie za wszelkie szkody 

wyrządzone osobom trzecim, które mogą powstać na skutek działania osób trzecich, za 

działania których wykonawca ni odpowiada. 

Odpowiedź 162 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zasady 

odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę określają właściwe dla danego przypadku przepisy 

k.c. Wykonawca odpowiada za normalne skutki swoich działań lub zaniechań. 

 

Pytanie 163 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 4 pkt.7  Na mocy niniejszego zapisu Wykonawca 

jest zobowiązany  do usunięcia  tablic informacyjnych do dnia odbioru końcowego „każdej” 

Inwestycji. Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu. Zgodnie z § 1 jako Zamówienie 

wskazana jest „ Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Niedurnego w Rudzie 

Śląskiej” Wykonawca nie posiada wiedzy w zakresie, iż w ramach toczącego się 



postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr sprawy UE /JRP/B/635/2016 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zakresu robót nie wskazanego w SIWZ, tj. innej 

Inwestycji. 

Odpowiedź 163 

Przedmiot umowy określają szczegółowo dokumenty wskazane we wzorze umowy, 

a zwłaszcza Opis Przedmiotu Zamówienia i dokumentacja projektowa. 

 

Pytanie 164 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 5 ust.1:  Wnosimy o skrócenie terminu na 

przekazania Wykonawcy terenu budowy z 21 do 7 dni. Wykonawca celem terminowej 

realizacji zamówienia niezbędne jest jak najszybsze  uzyskanie dostępu do terenu budowy.  

Odpowiedź 164 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym 

mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na 

przekazanie placu budowy. 

 

Pytanie 165 

SIWZ Załącznik nr 6- Wzór umowy § 7  ust.3, 4 Wykonawca wnosi o skrócenie 

stosownych terminu  w jakim Zamawiający ma obowiązek odebrania robót zanikających z 10 

do 3 dni i robót częściowych z 21 do 10 dni. Odbiór robót zanikających jak również odbiory 

częściowe warunkują przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji dalszej części prac. 

Zakreślone w umowie terminy odbioru robót danego typu  ma również bezpośredni wpływ na 

możliwość terminowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę.  

Odpowiedź 165 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Terminy, o których 

mowa w cytowanych w zapytaniu normie wzoru umowy, określają maksymalny czas na 

odbiory robót zanikających i robót częściowych. 

 

Pytanie 166 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 7  ust 7 : Wnosimy o wykreślenie całego zapisu.. 

W świetle art. 647 k.c. odbiór wykonanych robót budowlanych jest zasadniczym 

obowiązkiem inwestora. Odmowa dokonania odbioru będzie uzasadniona jedynie 

w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany 

niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą tego rodzaju, że obiekt 

nie będzie się nadawał do użytkowania. Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, 

zawierający ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.  

Odpowiedź 166 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający w 

razie potrzeby sporządzi stosowne dokumenty na okoliczność potwierdzenia ujawnionych 

wad.  

 

Pytanie 167 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 7  ust 8. a) Wnosimy o modyfikacje zapisu poprzez 

zmianę jego treści zgodnie z propozycją przedstawiona przez wykonawcę „Jeśli wady nadają 



się do usunięcia, Zamawiający dokonuje odbioru robót wyznaczając Wykonawcy stosowny 

termin na ich usunięcie”. Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego obowiązkiem inwestora jest 

odebranie wykonanych przez Wykonawcę  i zapłata wynagrodzenia. Przepis ten nie 

warunkuje aktualizacji obowiązku dokonania odbioru od braku wad. Potwierdza to 

orzecznictwa a przede wszystkim wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 roku III 

CSK 476/12 zgodnie z którym: "W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót 

budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający 

jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym 

pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest 

zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich 

ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione 

przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot 

zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do 

użytkowania”. Z powyższego wynika, że wykonanie przedmiotu umowy ma miejsce w chwili 

gdy przedmiotowy obiekt jest zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej a wady 

w nim dostrzeżone nie uniemożliwiają użytkowania. Innymi słowy istnienie wad w obiekcie 

nie może być powodem odmowy odbioru robót. Inwestor posiada stosowne uprawnienia 

umowne i ustawowe (rękojmia, gwarancja a także zabezpieczenie usunięcia wad) aby 

skutecznie egzekwować wyeliminowanie wad. W obecnym brzmieniu §  7 ust. 8 a  wzoru 

umowy jest niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem. Taki zapis nie powinien 

znaleźć się w umowie z zamówienia publicznego. Mając na uwadze powyższe wnosimy 

o jego zmianę. 

Odpowiedź 167 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający 

w razie potrzeby sporządzi stosowne dokumenty na okoliczność potwierdzenia ujawnionych 

wad.  

 

Pytanie 168 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 9 ust 3.  Wykonawca wnosi o skrócenie terminu 

w jakim Zamawiający ma obowiązek zawiadomienia o wystąpieniu wady z 14 dni do 3 dni . 

Wykonawca celem utrzymania przedmiotu zamówienia w stanie zdatnym do umówionego 

użytku oraz uniknięciem ryzyka poszerzenia się rozmiaru szkód związanych z wykryciem 

przez Zamawiającego wady a co za tym idzie uniknięcia ryzyka poniesienia większych strat 

finansowych wnosi o zmianę zapisu zgodnie z wyżej przedstawiona propozycją. 

Odpowiedź 168 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Termin, o którym 

mowa w cytowanej w zapytaniu normie wzoru umowy, określa maksymalny czas na 

zgłoszenie wady. 

 

Pytanie 169 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 10 ust.1 Wykonawca prosi o wyrażenie zgody przez 

Zamawiającego na wniesienie przez Wykonawcę  zabezpieczenia należytego wykonania 



umowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy i stosownie do tego zmianę treści zapisu. 

Wykonawca motywuje swą prośbę faktem , iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które 

wystawiają zabezpieczenia należytego wykonania umów na wniosek Wykonawcy, przed 

wydaniem dokumentu gwarancji żądają  przedstawienia podpisanej już umowy 

z Zamawiającym. 

Odpowiedź 169 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Zgodnie z art. 148 

ust. 1 i 2 oraz art. 149 ust. 1 i 2ustawy Pzp Wykonawca może wnieść zabezpieczenie 

w innych formach niż gwarancja lub poręczenie, a potem dokonać zmiany.  

 

Pytanie 170 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 12 ust.1 pkt od a) do d) oraz § 12 ust.2  b) oraz 

§ 12 ust 4 d)  Wykonawca wnosi o modyfikację § 12 ust. 1 pkt. a) do d) poprzez zastąpienie 

zapisu „opóźnienie” zapisem „zwłoka”. Dotychczasowy zapis nie zabezpiecza Wykonawcy 

na wypadek czynników zewnętrznych niezależnych od niego 

Odpowiedź 170 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Wykonawca 

odpowiada za normalne skutki swoich działań lub zaniechań. 

 

Pytanie 171 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 12 ust.1 od  pkt f) do g) Wykonawca wnosi 

o wykreślenie § 12 ust. 1 pkt f-g, przewidującego kary umowne „za brak zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom” oraz za 

„nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom”. Karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niespełnienia 

świadczenia niepieniężnego i w tym zakresie przepisy o karze umownej mają charakter 

bezwzględnie obowiązujący. W świetle art. 483 k.c. nie można mianem kary umownej 

określać klauzuli zastrzegającej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na wypadek naruszenia 

zobowiązania pieniężnego. 

Odpowiedź 171 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. Normy wzoru 

umowy dotyczące kar umownych są skonstruowane w zgodzie z art. 483 i nast. k.c. 

Zamawiający nakłada na uczestników procesu inwestycyjnego wysokie wymagania w celu 

ochrony interesów podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 

Pytanie 172 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 12 ust.1 od  pkt k) do m).  Wykonawca wnosi 

o obniżenie wartości poszczególnych kar umownych do 10 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 umowy .  

Odpowiedź 172 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. 

 

 

 



Pytanie 173 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 12 Czy Zamawiający przewiduje możliwość 

dodania do wzoru  umowy nowego § 12 ust 11 o brzmieniu: „Łączna wartość kar umownych 

ze wszystkich tytułów jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 

10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy”. 

Odpowiedź 173 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. 

 

Pytanie 174 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 12 Czy Zamawiający przewiduje możliwość 

dodania do projektu umowy nowego § 12  ust.  12 o następującym brzmieniu : „Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z 

wyłączeniem utraconych korzyści. Jednakże w granicach dopuszczalnych prawem 

powszechnie obowiązującym, całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy 

wynikająca z Umowy z zastrzeżeniem szkód spowodowanych umyślnym działaniem  oraz do 

przypadków, gdy nieograniczoną odpowiedzialność przewidują bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa , jest ograniczona do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §  8 ust 1 umowy.” Taki zapis pozwoli Wykonawcy ustalić górna granice ryzyka 

kontraktowego i w ten sposób umożliwi poprawne skalkulowanie kosztów bez podnoszenia 

ceny . 

Odpowiedź 174 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. 

 

Pytanie 175 

SIWZ Załącznik nr 6-  Wzór umowy § 14 ust .2 ostatni akapit”  Wykonawca wnosi 

o modyfikacje zapisu poprzez zastąpienie wyrażenia „ nie dłużej jednak niż” wyrażeniem „co 

najmniej”.   

Odpowiedź 175 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę wzoru umowy. 

 

Pytanie 176 

Jakiej długości mają być szyny z rozbiórki do oddania do R4?  

Odpowiedź 176 

Zamawiający informuje, że nie ma wymogów dotyczących długości szyn, natomiast 

w zakresie Wykonawcy jest załadunek szyn  na budowie i wyładunek na Rejonie nr 4 

w Gliwicach. 

 

Pytanie 177 

Czy Zamawiający ma prawomocną decyzja na cięcie drzew?  

Odpowiedź 177 

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na wycinkę drzew i po jej pozyskaniu 

udostępni Wykonawcy. 

 

 



Pytanie 178 

W załączonych materiałach czytamy że wycięte drzewa i zrębki z gałęzi Zamawiający wskaże 

gdzie należy odwieźć. Prosimy o wskazanie gdzie będzie trzeba to odwieźć aby oszacować 

koszt transportu.  

Odpowiedź 178 

Zamawiający informuje, że Wykonawca we własnym zakresie wycenia koszty transportu.  

 

Pytanie 179 

Co Zamawiający rozumie przez wydłużony dzień pracy? Jakie są to godziny?  

Odpowiedź 179 

Zamawiający informuje, że jest to ponad 8 godzinny dzień pracy. 

 

Pytanie 180 

Wykonawca ma zabezpieczyć plac budowy mienie przed kradzieżą. Czy wymagane jest 

dodatkowe ubezpieczenie od kradzieży mienia np. trakcji i innych elementów mienia?  

Odpowiedź 180 

Ubezpieczenie ma obejmować cały plac budowy wraz z siecią. 

 

Pytanie 181 

Prosimy o uzupełnienie uzgodnień dokumentacji projektowej z gestorami sieci .  

Odpowiedź 181 

Zamawiający zamieścił uzgodnienia na stronie internetowej. 

 

Pytanie 182 

W torowisku są liczne zawory i studnie wodociągowe czy zamawiający przewiduje 

konieczność ich przebudowy?  

Odpowiedź 182 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 183 

Zgodnie z dokumentacją jest kolizja torowiska  z siecią ciepłowniczą, natomiast 

w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten 

zakres prac.  

Odpowiedź 183 

Zamawiający informuje ,że Przedmiar robót Część 2- „Odwodnienie” poz. 4 obejmuje 

usunięcie kolizji z ciepłociągiem. 

 

Pytanie 184 

Dla wykonania zadania na czas budowy konieczne będzie wyłączenie linii tramwajowej nr 9. 

Czy koszty z tym związane m.in. koszty komunikacji zastępczej pokryje zamawiający?  

Odpowiedź 184 

Zamawiający pokrywa koszty komunikacji zastępczej. 

 

 



Pytanie 185 

Wg dokumentacji istniejące kratki wpustów są do regulacji a ich stan techniczny kwalifikuje 

je do wymiany. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o ten zakres prac. 

Odpowiedź 185 

Zamawiający informuje, że należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 186 

Proszę o określenie kto ponosi ewentualne koszty organizacji zastępczej? 

Odpowiedź 186 

Zamawiający ponosi koszty komunikacji zastępczej. 

 

Pytanie 187 

Rozdział 3 –proszę o zmianę rozdziału, w zadaniu nie występuje torowisko na podkładach. 

Odpowiedź 187 

Zamawiający zmienia opis w przedmiarze Dział 3.3. na „ Podbudowy z kruszyw pod torem 

na płytach” 

 

Pytanie 188 

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić warstwę grubości 23 cm z kruszywa 31/63 

zgodnie z opisem technicznym w projekcie wykonawczym pkt. 3.5 „konstrukcja torowiska 

tramwajowego” ? 

Odpowiedź 188 

Zamawiający informuje, że w poz. 58 Przedmiaru robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” 

należy wycenić warstwę grubości 20,5 cm. 

 

Pytanie 189 

Proszę o określenie grubości oraz parametrów technicznych maty wibroizolacyjnej gdyż 

w dokumentacji oraz przedmiarze występują rozbieżności. 

Odpowiedź 189 

Wg odpowiedzi na Pytanie 49 

 

Pytanie 190 

Poz. 58 przedmiaru robót – proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie 

tej warstwy konstrukcyjnej, gdyż nie występuje ona w dokumentacji lub o korektę 

przedmiaru. 

Odpowiedź 190 

Zamawiający informuje, że jest to warstwa konstrukcyjna nawierzchni do odtworzenia 

pomiędzy płytą torową a krawężnikami w miejscach wskazanych w dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie 191 

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić warstwę z kruszywa kamiennego 40/63 

mm w osłonie z geowłókniny do drenażu zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi w projekcie 

wykonawczym? 



Odpowiedź 191 

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót Część 1 – „Modernizacja torowiska” poz. 

3.2. 

 

Pytanie 192 

Poz. 87 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie 

tej warstwy konstrukcyjnej o grubości 20 cm, gdyż nie występuje ona w dokumentacji. 

Odpowiedź 192 

Zamawiający informuje, że wartość w pozycji przedmiarowej została uśredniona. Dotyczy 

podbudów poza obrębem konstrukcji torowiska. 

 

Pytanie 193 

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić podbudowę z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31/63 grub. 30 cm pod podbudowę z AC 22 P 35/50 gr. 10 cm 

zgodnie z  projektem wykonawczym, przekrój konstrukcyjny nr 007, nr 008, nr 010 i nr 012? 

Odpowiedź 193 

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót Część 1 –„Modernizacja torowiska” poz. 87.  

 

Pytanie 194 

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić podsypkę z kruszywa łamanego 31/63 

grub. 14 cm pod podbudowę z betonu C16/20 gr. 15cm zgodnie z  projektem wykonawczym, 

przekrój konstrukcyjny nr 009 i nr 010? 

Odpowiedź 194 

Zamawiający informuje, że w Przedmiarze robót Część 1 –„Modernizacja torowiska” poz. 87. 

 

Pytanie 195 

W którym miejscu w przedmiarze należy wycenić podbudowę z betonu C16/20. gr. 15cm 

zgodnie z  projektem wykonawczym, przekrój konstrukcyjny nr 009? 

Odpowiedź 195 

Zamawiający informuje ,że w Przedmiarze robót Część 1 –„Modernizacja torowiska” poz. 86. 

 

Pytanie 196 

Poz. 104 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie 

chodników z płyt betonowych, gdyż nie występują one w dokumentacji. 

Odpowiedź 196 

Zamawiający informuje, że pozycja ta jest tożsama i odnosi się do układania kostki 

integracyjnej. 

 

Pytanie 197 

Poz. 105 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie 

chodników z płyt betonowych, gdyż nie występują one w dokumentacji. 

Odpowiedź 197 

Zamawiający informuje, że pozycja ta jest tożsama i odnosi się do układania kostki 

integracyjnej. 



Pytanie 198 

Proszę o określenie na jaką wysokość i jakim materiałem należy wypełnić szczeliny w płytach 

torowych i międzytorowych  gr. 40 cm ? 

Odpowiedź 198 

Zamawiający informuje, że: 

 wypełnienie szczelin poprzecznych należy wypełnić zaprawą cementową do  

½ wysokości płyty torowej oraz  materiałem elastycznym na pozostałą ½ wysokości 

płyty, 

 wypełnienie szczelin podłużnych na styku z nawierzchnią jezdni należy wypełnić 

materiałem elastycznym na wysokość  ½ wysokości płyty, 

 

Pytanie 199 

Poz. 72 przedmiaru robót -  proszę o określenie na jaką wysokość i jakim materiałem należy 

wycenić wypełnienie szczelin w tej pozycji. 

Odpowiedź 199 

Zamawiający informuje, że poz.72 dotyczy wypełnienia szczelin poprzecznych zaprawą 

cementową do ½ wysokości płyty torowej.  

 

Pytanie 200 

Poz. 73 przedmiaru robót -  proszę o określenie na jaką wysokość i jakim materiałem należy 

wycenić wypełnienie szczelin w tej pozycji. 

Odpowiedź 200 

Zamawiający informuje, że poz.73 dotyczy wypełnienia szczelin materiałem elastycznym na 

wysokość  ½ wysokości płyty torowej.  

 

Pytanie 201 

Poz. 100 przedmiaru robót - proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający przewiduje wykonanie 

obrzeży betonowych, gdyż nie występują one w dokumentacji. 

Odpowiedź 201 

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową rys. D-PW-0-004 tj. 

wygrodzenie powierzchni zielonych. 

 

Pytanie 202 

Proszę o potwierdzenie, że warstwa odcinająca ma być wykonana z pospółki 0/6,3 mm 

Odpowiedź 202 

Zamawiający potwierdza że warstwa odcinająca ma być wykonana z pospółki 0/6,3 mm 

 

Pytanie 203 

W OPZ w pkt 6 znajduje się zapis, że należy dokonać regulacji sieci po pracach torowych. 

W związku z rozliczeniem kosztorysowym oraz wymogiem załączenia kosztorysów 

ofertowych prosimy o: 

a) Określenie zakresu regulacji sieci trakcyjnej, 

b) Podanie wytycznych regulacji sieci trakcyjnej, 



c) Udostępnienie przedmiaru dotyczącego regulacji sieci lub podanie, w której pozycji 

przedmiarowej należy dokonać wyceny. 

Odpowiedź 203 

Tak należy przewidzieć regulację sieci trakcyjnej po wykonaniu torowiska zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia -załącznik nr 1 do SIWZ. Koszty związane z opracowaniem 

regulacji sieci należy doliczyć do przedmiaru robót część 1 – „Modernizacja torowiska” jako 

poz. 9  

 

Pytanie 204 

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. a) o udzielanie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który: 

wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia 

polegające na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego o długości min. 1.500 m 

oraz co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej 

dla odcinka o długości min. 1.500 m.  

W związku z tym, że wg projektu do przebudowy jest ok. 900 m toru prosimy o zmniejszenie 

wymagań Zamawiającego z 1.500 m do 900 m toru prosimy o zmniejszenie wymagań 

Zamawiającego z 1500 m do 900 m, zarówno co do budowy  toru jaki i sieci trakcyjnej. 

Odpowiedź 204 

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 205 

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który: 

dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi 

niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia publicznego tj.:  

- co najmniej jedna osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 

ograniczeń, pełniącą równocześnie funkcję  Kierownika budowy, która w okresie ostatnich7 

lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami 

budowlanymi polegającymi na przebudowie  lub budowie torowiska tramwajowego na 

odcinku o długości min.1.500 m.  

W związku z tym, że wg projektu do przebudowy jest ok. 900 m toru prosimy o zmniejszenie 

wymagań zamawiającego z 1500 m do 900 m.  

Odpowiedź 205 

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 206 

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który: 

dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi 

niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia publicznego tj.: 



 - co najmniej jedna osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 

dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej na 

odcinku min.1.500 m. 

W związku z tym, że wg projektu do przebudowy jest ok. 900 m toru prosimy o zmniejszenie 

wymagań zamawiającego z 1500 m do 900 m.  

Odpowiedź 206 

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 207 

Zgodnie z zapisami rozdziału V pkt II ppkt 2 lit. b) o udzielenie zamówienia może ubiegać się 

Wykonawca, który: 

dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi 

niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia publicznego tj.: 

 - co najmniej jedna osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej bez ograniczeń. 

W związku z bardzo małym zakresem robót branży telekomunikacyjnej prosimy o odstąpienie 

od wymagania posiadania kierownika robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej. 

Odpowiedź 207 

Zamawiający zmienił zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie 208 

Prosimy o udostępnienie drugiej części rysunku D-PW-0-001 Geometria i hektometraż branży 

torowisko tramwajowe.  

Odpowiedź 208 

Zamawiający informuje, że jest to rysunek analogiczny jak w część rysunkowej Projektu 

Budowlanego rys. nr D-PB-0-001. 

 

Pytanie 209 

Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji przedmiarów , najlepiej w formacie *.ath.  

Odpowiedź 209 

Zamawiający nie posiada przedmiotów w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 210 

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie prefabrykowanych płyt o fakturze górnej 

powierzchni płyty w postaci rombów?  

Odpowiedź 210 

Zamawiający nie dopuszcza płyt o fakturze górnej powierzchni płyty w postaci rombów?  

 

Pytanie 211 

Zgodnie z przedmiarem robót Część 1 – Modernizacja torowiska pozycja nr 52 d.3.2 należy 

wykonać drenaż korytkowy w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem 



geowłókniną o przekroju rowka drenażowego 32 x 40 cm w ilości 0,899 m, a zgodnie 

z dokumentacja techniczną 899 m. Prosimy o korektę przedmiaru robót na właściwą ilość 

zgodną z dokumentacją techniczną. 

Odpowiedź 211 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość  899 m. 

 

Pytanie 212 

Zgodnie z przedmiarem robót Część 1 – Modernizacja torowiska pozycja nr 64 d.3.2 należy 

ułożyć matę wibroizolacyjną w ilości 2 966,7 m2 natomiast z dokumentacji technicznej 

(przekroje konstrukcyjne) wynika, że należy ułożyć 2 373,36 m2. Prosimy o korektę 

przedmiaru robót na właściwą ilość zgodną z dokumentacją techniczną. 

Odpowiedź 212 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość  2373,36 m2. 

 

Pytanie 213 

W dokumentacji przetargowej brak parametrów technicznych mat wibroizolacyjnych. 

Prosimy o uzupełnienie brakujących materiałów. 

Odpowiedź 213 

Wg odpowiedzi na Pytanie 49 

 

Pytanie 214 

Zgodnie z przedmiarem robót Część 1 – Modernizacja torowiska pozycja nr 64 d.3.2 należy 

ułożyć matę wibroizolacyjną grubości 2 cm natomiast zgodnie z przekrojami 

konstrukcyjnymi grubość maty wynosi 2,5 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości 

maty wibroizolacyjnej, jaką należy zabudować.  

Odpowiedź 214 

Wg odpowiedzi na Pytanie 49 

 

Pytanie 215 

W zmianie SIWZ z dnia 24.11.2016 r. został zamieszczony zapis: „co najmniej jedną osobą 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, pełniącą 

równocześnie funkcję Kierownika budowy, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem 

terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi 

na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego na odcinku o długości min.500 m 

każde”.  

Jednocześnie w zmianie ogłoszenia wystawionego 24.11.2016 r. widnieje zapis: „co najmniej 

jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała co najmniej 

dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie torowiska 

tramwajowego na odcinku o długości min.500 m każde”.  

W związku z powyższym prosimy o zmianę SIWZ zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem 

o zmianie ogłoszenia z dnia 24.11.2016 



Odpowiedź 215 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis pierwotnej SIWZ oraz ogłoszenia zawierał identyczne zapisy 

jak modyfikacja SIWZ. Różnica polega tylko i wyłącznie na zmniejszeniu warunku udziału 

w  postępowaniu poprzez skrócenie wymaganej w doświadczeniu długości torowiska. Zapis 

zamieszczony w SIWZ należało i nadal należy interpretować, że osoba wskazana przez 

Wykonawcę jako kierownik robót drogowych będzie równocześnie Kierownikiem budowy, 

natomiast warunkiem udziału jest dysponowanie osobą do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 7 lat przed upływem 

terminu składania ofert kierowała co najmniej dwoma robotami budowlanymi, polegającymi 

na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego na odcinku o długości min. 500 m 

każde.  

 

Zamawiający informuje, że zmienia nazwy materiałów wyszczególnionych 

w dokumentacji projektowej: 

1/ Haki „Pfeifer” na haki gwintowane przystosowane do transportu ciężkich elementów 

prefabrykowanych. 

2/ Izolacja „dysperbit” na izolację z masy asfaltowo- kauczukowej z dodatkiem środków 

emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia 

wody. 

3/ Tegra 600 na studnię  fi 600.  

4/ Materiał Icosit na masę zalewową poliuretanową. 

 


