
 

 
 
 
 
Chorzów, dnia 12.10.2018 

 
MAO/JRP-B/0638/2018 
 
 

Wg rozdzielnika 
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa torowiska 
tramwajowego wydzielonego w ciągu ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej od 
skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Kasprzaka do skrzyżowania ul. Kasprzaka i ul. 
Zaplecze” – zadanie nr 2.7w ramach realizacji Projektu pn.: „Zintegrowany Projekt 
modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej 
wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 
Nr sprawy UE/JRP/B/497/2018. 
 
W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania na realizację w/w zadania 
wyjaśniamy: 
 
Pytanie 1 
SIWZ: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem 
składania ofert wykonał należycie „co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie 
lub budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej o długości min 1000 mtp 
każde”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ze względu na technologię wykonania 
torowiska klasycznego, uzna referencje na budowę lub przebudowę torowiska kolejowego 
(tor klasyczny) o długości co najmniej 1000 mtp? Konstrukcja torowiska klasycznego 
kolejowego nie rożni się praktycznie niczym od torowiska tramwajowego, ponadto zauważyć 
należy fakt, iż Zamawiający z innych miast (np. Kraków, Gorzów Wielkopolski) 
niejednokrotnie dopuszczają referencje kolejowe jako alternatywne do tramwajowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 2 
SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w przypadku dopuszczenia referencji 
kolejowych, uzna również dysponowanie Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnie  
w specjalności kolejowej bez ograniczeń, który w okresieostatnich 7 lat przed upływem 
terminu składania ofert kierował co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi  
na przebudowie lub budowie torowiska kolejowego w technologii podsypkowej na odcinku  
o długości min.1000 mtp dla każdej roboty budowlanej. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 



 
 
Pytanie 3 
Dot. rozdziału XVII SIWZ, ust. 1 – „Istotne postanowienia umowy oraz wymagania  
w stosunku do umów zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami”. 
Zamawiający w ust. 1 wskazuje: 
„Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia dwóch umów w sprawie zamówienia 
publicznego odrębnie z każdym Zamawiającym, zgodnych ze wzorami stanowiącymi załącznik 
nr 8do SIWZ.” Prosimy o wyjaśnienie czy jest to błąd, czy faktycznie w tym postępowaniu 
mamy do czynienia z drugim Zamawiającym.  
Jeśli tak, to prosimy o podanie miejsca w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
gdzie dane dotyczące drugiego Zamawiającego są wskazane. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany omyłkowej treści rozdziału XVII SIWZ, ust. 1 poprzez 
nadanie mu treści: „Zamawiający wymaga od Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ”. 
 
Pytanie 4 
Dot. wzoru umowy, § 14 ust. 1 lit. a) - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez 
zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej z 0,1% na 0,01% wynagrodzenia brutto  
z uwagi na zbyt wysoki wymiar kary umownej w stosunku do uchybienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Dot. wzoru umowy, § 14 ust. 1 lit. b)- Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez 
zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej z 0,3% na 0,01% wynagrodzenia brutto  
z uwagi na zbyt wysoki wymiar kary umownej w stosunku do uchybienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 6 
Dot. wzoru umowy, § 14 ust. 1 lit. c) - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez 
zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej z 0,3% na 0,01% wynagrodzenia brutto  
z uwagi na zbyt wysoki wymiar kary umownej w stosunku do uchybienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Dot. wzoru umowy, § 14 ust. 1 lit. e) - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez 
zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej z 50.000 zł na 1.000 zł z uwagi na zbyt wysoki 
wymiar kary umownej w stosunku do uchybienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Dot. wzoru umowy, § 14 ust. 1 lit. g) - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez 
zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej z 50.000 zł na 1.000 zł z uwagi na zbyt wysoki 
wymiar kary umownej w stosunku do uchybienia.  
Odpowiedź 



Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Dot. wzoru umowy, § 14 ust. 1 lit. h) - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez 
zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej z 50.000 zł na 1.000 zł z uwagi na zbyt wysoki 
wymiar kary umownej w stosunku do uchybienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
Pytanie 10 
Dot. wzoru umowy, § 14 ust. 1 lit. l) - Wykonawca prosi o modyfikację zapisu poprzez 
zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej z 5%  na 1%. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 11 
Zwracam się z prośba o zmianę kryteriów , którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty- zgodnie z rozdz. V , pkt. II. 2 b.  tiret pierwsze oraz rozdz. XIV pkt. 5.3.1.   
z: 
- rozdz. V , pkt. II. 2 b.  tiret pierwsze 
Kierownik budowy –posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej bez ograniczeń, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu 
składania ofert kierował co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi  
na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej  
na odcinku o dł. min. 1000 mtp dla każdej roboty budowlanej  
 
na:  
 
Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności drogowej bez ograniczeń, w okresie ostatnich 10 latprzed upływem terminu 
składania ofert kierował co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi  
na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej  
na odcinku o dł. min. 1000 mtp dla każdej roboty budowlanej  
 
oraz  
rozdz. XIV pkt. 5.3.1.   
z:  
 
5.3.1. Kierownik budowy – jeżeli Wykonawca wykaże , że osoba wyznaczona do realizacji 
zamówienia, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeń, w okresie ostatnich 7 latprzed upływem terminu składania ofert 
kierowała więcej niż dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub 
budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej na odcinku o dł. min. 1000 
mtp dla każdej roboty budowlanej – za każde dodatkowe zadanie Wykonawca może otrzymać 
1 pkt lecz nie więcej niż5 pkt.  
 
na:  
 
Kierownik budowy – jeżeli Wykonawca wykaże , że osoba wyznaczona do realizacji 
zamówienia, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeń, w okresie ostatnich 10 latprzed upływem terminu składania ofert 



kierowała więcej niż dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub 
budowie torowiska tramwajowego w technologii podsypkowej na odcinku o dł. min. 1000 
mtp dla każdej roboty budowlanej – za każde dodatkowe zadanie Wykonawca może otrzymać 
1 pkt lecz nie więcej niż 3 pkt. 
 
Wykonawca chce podkreślić, iż technologia podsypkowa wykonania torowiska nie zmieniła 
się od lat 60-tych. Posiadanie więc doświadczenie w tym zakresie nie powinno być 
warunkowane okresem wykonania w ciągu ostatnich 7 lat. Co więcej, w związku z budową 
coraz większej ilości torowisk w technologii zintegrowanej (z jezdnią oraz buspasami), 
szczególnie w miastach, odchodzi się już od budowy torowisk, z zabudową typowo 
podsypkową. W/w wymóg w znaczący sposób ogranicza dostęp do zamówienia publicznego 
wielu podmiotom, mającym doświadczenie w budowie torowisk bezpodsypkowych  
(zintegrowanych). 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie 16 
Dot. rozdziału V SIWZ, ust. II, pkt. 2, lit. b, tiret 1,w którym Zamawiający określa warunki 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, m.in. wymaga od 
Wykonawcydysponowanie osobą: „Kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, który  
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej dwoma 
robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie torowiska tramwajowego 
w technologii podsypkowej na odcinku o długości min. 1000 mtp dla każdej roboty 
budowlanej.” 
Prosimy o potwierdzenie czy powyższe wymagania spełni zarówno osoba posiadająca 
konieczne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, jak i kierownika robót. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że wymagania spełni osoba posiadająca konieczne doświadczenie  
na stanowisku kierownika budowy jak i kierownika robót. 
 
Pytanie 17 
Wykonawca prosi o zamieszczenie przedmiarów w edytowalnym formacie: plik Excel 
(.xls,lub. xlsx) lub .ath 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu przedmiaru w wersji edytowalnej.   
 
Pytanie 18 
Proszę o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu przedmiaru w wersji edytowalnej.   
 
Pytanie 22 
Proszę o wydłużenie czasu na przedłożenie zamawiającemu harmonogramu rzeczowo 
finansowego z obecnych 14 do 30 dni od daty podpisania umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
Pytanie 23 



Proszę o wprowadzenie do umowy miarkowania kar. Sankcje wysokości 50 000 zł czy też 5% 
wartości kontraktu za obiektywnie patrząc stosunkowo niewielkie przewinienie nie mają 
żadnego uzasadnienia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Proszę o doprecyzowanie jakie warunki muszą być spełnione przez Wykonawcę 
aby Zamawiający wyraził zgodę na miesięczne fakturowanie? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Proszę o doprecyzowanie wymagań  dotyczących kadry „punktowanej”; mianowicie jakie 
informacje mają znaleźć się w druku JEDZ oraz w formularzu oferty? Czy dla każdego  
z wykazanych zadań/kontraktów stanowiących doświadczenie danego kierownika 
wykonawca ma obowiązek podać pełną kadrę z dziennika budowy (kierownik budowy, 
kierownicy branżowi)? Czy też Zamawiający miał na myśli wskazanie szczegółowo funkcji 
jakie wykonawca planuje zlecić poszczególnym kierownikom na kontrakcie objętym 
postępowaniem? Proszę o doprecyzowanie w/w kwestii? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w Formularzu JEDZ należy zawrzeć 
informacje dotyczące potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
dysponowania osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi  
w następującym zakresie: 

Imię i nazwisko, funkcja pełniona przy realizacji zamówienia (będącego przedmiotem 
przetargu), (wraz ze wskazaniem kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych 
branż), zakres posiadanych uprawnień wraz z ich numerem, sposobie dysponowania 
wskazaną osobą oraz wskazanie doświadczenia zawodowego w przypadku kierownika robót 
drogowych i elektrycznych (z podaniem nazwy kontraktu/zadania/budowy, którymi kierowała 
wskazana osoba, zleceniodawcę oraz datę wykonania kontraktu, zadania/budowy - 
w formacie od … do …). 

Natomiast w Formularzu ofertowym dla zadań wykazanych jako dodatkowe doświadczenie 
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia należy wskazać nazwę 
kontraktu/zadania/budowy, którymi kierowała wskazana osoba, zleceniodawcę oraz datę 
wykonania kontraktu, zadania/budowy - w formacie od … do … 
 
Pytanie 26 
Umowa §4 pkt. 2d. Proszę o wykreślenie wskazanego punktu z umowy. Próba przerzucenia 
wskazanych kosztów na wykonawcę jest całkowicie bezzasadna. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.  
 
Pytanie 27 
Proszę o wykreślenie z umowy &14 p. 4. Ewentualne niewywiązanie się wykonawcy  
z w/w ppkt. może nastąpić z innych przyczyn niż opóźnienie jego prac. Zamawiający nie ma 



podstawy aby przerzucać na wykonawcę kar umownych wynikających wprost z umów 
Zamawiającego z innymi podmiotami. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.  
 
Pytanie 28 
Proszę o doprecyzowanie określenia opracowanie / wdrożenie  docelowej organizacji ruchu 
wraz z uwzględnieniem pełnego priorytetu dla pojazdów szynowych? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że należy opracować, uzgodnić i wdrożyć projekt docelowej 
organizacji ruchu z uwzględnieniem priorytetu dla pojazdów szynowych oraz uzyskać jego 
zatwierdzenie. 
 
Pytanie 29 
Proszę o podanie wytycznych do projektów organizacji ruchu drogowego i tramwajowego? 
Proszę podać wymaganą ilości odcinków zamknięć torowych lub ich minimalną długość ? 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga, aby inwestycja była realizowana przy maksymalnym zachowaniu 
ruchu tramwajowego z podziałem na odcinki jednotorowe, których długość i lokalizację 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Pytanie 30 
Proszę o potwierdzenie, że badania hałasu i wibracji należy wykonać w dwóch punktach? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że badania hałasu oraz wibracji należy wykonać w dwóch punktach 
pomiarowych. Pierwsze badanie należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
drugie badanie należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych.  
 
Pytanie 31 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia na czas 
robót komunikacji zastępczej lub wydłużenia tras obecnych linii wszystkie koszty z tego 
wynikające ponosi Zamawiający? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że koszty komunikacji zastępczej poniesie Zamawiający.  
W przypadku wyłączania ruchu tramwajowego, a niezrealizowania zaplanowanych prac  
z winy Wykonawcy, za kolejne wstrzymanie ruchu na dokończenie tych pracZamawiający 
obciąży kosztami komunikacji zastępczej Wykonawcę. 
 
Pytanie 32 
Proszę o potwierdzenie, że na wykonawcy będzie ciążył koszt zajęcia pasa drogowego  
na czas robót wymagających takiego zajęcia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę  
o podanie kosztów zajęcia pasa na terenie Dąbrowy Górniczej? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że koszt zajęcia pasa drogowego poniesie Wykonawca robót. Koszty 
należy ustalić z Zarządcą drogi. 
 
Pytanie 33 
Proszę o doprecyzowanie czy odcinki torowiska do których należy się dowiązać objęte  
są gwarancją? Jeżeli tak proszę o podanie terminu zakończenia gwarancji? 
Odpowiedź 



Zamawiający informuje, że odcinki do których należy się dowiązać nie są objęte gwarancją. 
 
 
 
Pytanie 34 
SIWZ RODZIAŁ XIII pkt. 7a) Proszę o wyjaśnienie wymagania, iż w kosztach  budowy 
należy ująć „budowę dróg dojazdowych”. Jaki zakres robót Zamawiający ma na myśli? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ewentualny zakres prac wyniknie z organizacji placu i zaplecza 
budowy. 
 
Pytanie 35 
SIWZ RODZIAŁ XIII pkt. 7g) Proszę o wyjaśnienie wymagania, iż w kosztach  budowy 
należy ująć „koszt utrzymania ewentualnych objazdów” . Jaki zakres robót Zamawiający ma 
na myśli? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ewentualny zakres prac wyniknie z wprowadzenia czasowej 
organizacji ruchu oraz organizacji placu i zaplecza budowy. 
 
Pytanie 36 
SIWZ Rozdział XIII pkt. pkt. 7f) Proszę o wyjaśnienie wymagania, iż w kosztach  budowy 
należy ująć „koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej 
organizacji wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzeniem”?  Jaki zakres 
robót Zamawiający ma na myśli? Który projekt ma być zaktualizowany? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ma na myśli koszt ewentualnej aktualizacji lub opracowania 
zamiennego projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego konieczność sporządzenia może 
wyniknąć  w trakcie realizacji robót. 
 
Pytanie 37 
SIWZ Rozdział XIII pkt. 7 g, h)  Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wraz z innymi służbami 
opiniuje projekt tymczasowej organizacji ruchu prosimy o odstąpienie od wskazanych 
punktów. Przerzucanie na wykonawcę zarówno kosztów utrzymania objazdów jak również 
kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego terenów przyległych po zakończeniu robót ma 
się nijak do rzeczywistości która pokazuje, że na stan objazdów jak również terenów 
przyległych do inwestycji ma wpływ nie tylko ruch  wynikający z budowy, ale również szereg 
innych czynników, których oddziaływanie jedynie pokrywa się w czasie z realizacją budowy. 
Ponadto proszę o doprecyzowanie określenia „tereny przyległe”? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ Rozdziału XIII pkt 7 g, h). 
 
Pytanie 38 
SIWZ RODZIAŁ XIII pkt. 7j) Proszę o wyjaśnienie wymagania. Jaki zakres ekspertyz  
Zamawiający ma na myśli? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ekspertyzy będą wykonywane w momencie m.in. stwierdzenia 
niezgodności wykonania robót lub zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 39 



SIWZ Rozdział XIII pkt. pkt. 7p) Proszę o wyjaśnienie wymagania, iż w kosztach  budowy 
należy ująć „koszty dostosowania do wymagań STWiOR obejmującej wszystkie warunki  
i obowiązki Wykonawcy, a nie wyszczególnione w Przedmiarach robót? Czyż fakt 
obmiarowego rozliczenia nie zobowiązuje Zamawiającego do opisania zakresu zamówienia 
przedmiarami robót, które są również podstawą do rozliczeń? Jaki zakres robót Zamawiający 
ma na myśli? Jeżeli w ramach w/w zadania występują roboty objęte zakresem zamówienia  
a nie wyszczególnione w przekazanych przedmiarach proszę o zobmiarowanie takiego 
zakresu i przekazanie wykonawcom do wyceny w postaci dodatkowych przedmiarów robót. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że należy ująć koszty zgodnie z STWiORB. 
 
Pytanie 40 
SIWZ RODZIAŁ XIII pkt. 7s) Proszę o doprecyzowanie jakie opłaty za udostępnienie   
i czasowe zajęcie gruntów  na czas realizacji robót może ponieść wykonawca? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada informacji na temat opłat za udostępnienie i czasowe zajęcie 
gruntów jakie mogą wyniknąć na etapie realizacji robót w tym np. organizacji zaplecza 
budowy. 
 
Pytanie 41 
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wyceny uniemożliwiającymi szybkie 
przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 24.10.2018 r. 
 
Pytanie 42  
Czy w przypadku zbyt dużych plików druki JEDZ  mogą być przysłane w kilku mailach? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesłania poszczególnych oświadczeń JEDZ 
w odrębnych mailach. 
 
Pytanie 47 
OPZ  (Obowiązki wykonawcy i warunki wykonywania robót pkt. 8.1.2. „ zagospodarowanie 
placu budowy, w tym tymczasowe ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 
zabezpieczeniami BHP i ppoż itp.” Proszę o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie? Jak 
część budowy ma być ogrodzona i oświetlona? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ogrodzona i oświetlona ma być taka część budowy, która jest 
niezbędna do wykonania prawidłowo robót zgodnie z założoną technologią, przepisami BHP. 
 
Pytanie 48 
OPZ  (Obowiązki wykonawcy i warunki wykonywania robót pkt. 8.1.3. „Ponoszenie kosztów 
związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz związane z utratą mediów 
w czasie robót np.: woda, gaz itp.” Proszę zatem o doprecyzowanie wymagań w tym 
zakresie? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 49 



Czy Wykonawca będzie ponosił koszty wyłączenia torowiska z ruchu tramwajowego na czas 
montażu/przekładki/demontażu rozjazdów tymczasowych? Jeżeli tak proszę o jednoznaczne 
określenie wysokości tych kosztów. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że koszty wyłączenia ruchu tramwajowego na czas montażu/ 
przekładki/demontażu rozjazdów tymczasowych ponosi Zamawiający. W przypadku 
wyłączania ruchu tramwajowego, a niezrealizowania zaplanowanych prac z winy 
Wykonawcy, za kolejne wstrzymanie ruchu na dokończenie tych pracZamawiający obciąży 
kosztami wyłączenia torowiska Wykonawcę. 
 

Pytanie 50 
Proszę zrównoważenie umowy poprzez wprowadzenie do niej kar dla Zamawiającego 
oraz obniżenie wysokości kar dla wykonawcy do standardowych poziomów. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść SIWZ. 
 
Pytanie 51 
Proszę o potwierdzenie, że na wykonawcy będzie ciążył koszt zajęcia pasa drogowego  
na czas robót wymagających takiego zajęcia? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę  
o podanie kosztów zajęcia pasa na terenie Dąbrowy Górniczej? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że koszt zajęcia pasa drogowego poniesie Wykonawca robót. Koszty 
należy ustalić z Zarządcą drogi. 
 
Pytanie 52 
Proszę o doprecyzowanie czy odcinki torowiska do których należy się dowiązać objęte  
są gwarancją? Jeżeli tak proszę o podanie terminu zakończenia gwarancji? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że odcinki do których należy się dowiązać nie są objęte gwarancją. 
 
Pytanie 53 
Proszę o potwierdzenie, że zamawiający dostarczy wykonawcy komplet nowych uzgodnień 
na zakresy, które obecne uzgodnienia już wyszły z terminów ważności? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że Spółka posiada aktualne zgłoszenie robót budowlanych. 
 
Pytanie 54 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi pozwoleniami i zezwoleniami 
zgodnymi z obecnym stanem dokumentacji umożliwiającym jej realizację? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że Spółka posiada aktualne zgłoszenie robót budowlanych. 
 
Pytanie 82 
§ 1 ust. 7 lit. a) prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować stwierdzenie, iż Wykonawca 
zweryfikował dokumentację, w tym dokumentację projektową - „zweryfikował jej 
kompletność, wystarczalność i prawidłowość” oraz „nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz 
żadnych uwag” w świetle orzecznictwa KIO? 
Odpowiedź 



Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ww. paragrafem Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
w zakresie roszczeń osób trzecich, które zgłoszone zostaną w związku ze szkodami 
wyrządzonymi przez Wykonawcę podczas wykonywania robót objętych Umową, w tym 
powstałych z winy Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. 

Pytanie 83 
§ 4 ust. 2 lit. d) – prosimy wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy i ewentualne 
o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:: „przejmuje na siebie 
wszelkie roszczenia osób trzecich, zgłaszane w związku ze szkodami wyrządzonymi podczas 
wykonywania robót, powstałymi z winy Wykonawcy” – zapis w obecnym brzmieniu jest zbyt 
szeroki i prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność nawet 
w sytuacji, gdyby szkody powstały z winy Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ww. paragrafem Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
w zakresie roszczeń osób trzecich, które zgłoszone zostaną w związku ze szkodami 
wyrządzonymi przez Wykonawcę podczas wykonywania robót objętych Umową, w tym 
powstałych z winy Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 84 
§ 6 ust. 10 - Wykonawca, Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane został zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie 
większa niż 50.000 PLN.  
- 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 na 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 klauzuli § 6 ust. 10 Umowy poprzez: 
- 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 Zamawiającemu jej kopii), oraz wystawionego na jej 
podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi, 
- przedłożenie zamówienia przekazanego i przyjętego do realizacji przez wykonawcę 
lub usługodawcę oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza spełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 10, 
wyłącznie poprzez przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
zawartej nie wcześniej niż 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu jej kopii.  

Pytanie 85 
§ 6 ust. 6 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie jakie umowy Zamawiający ma na uwadze 
stosując określenie „umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o podwykonawstwo 
lub jej zmiany”? 
Odpowiedź 



Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie umowne odnosi się do zawartej umowy 
podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany tej umowy. 
 
Pytanie 86 
§ 6 ust. 13 – prosimy o wskazanie relacji § 6 ust. 13 z § 14 ust.1. lit i). Brzmienie 
przedmiotowych punktów wskazuje, iż Wykonawca w sytuacji braku zmiany Umowy  
o podwykonawstwo w zakresie wskazania terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni terminu 
zapłaty dla podwykonawcy może być obciążony zarówno karą wskazaną w § 6 ust. 13 jak  
i karą wskazaną w pkt § 14 ust.1. lit i) , co w ocenie Wykonawcy jest zbyt daleko idącym 
obciążeniem. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.  
 
Pytanie 87 
§ 8 ust. 8 – prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie procedury w jakiej Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku ujawnienia wad w toku odbioru? 
Przedmiotowe pytanie jest zasadne z tych względów, że §14 Umowy nie określa kary  
w sytuacji opisanej w § 8 ust. 8 Umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ - § 14 ust. 1 pkt c) Umowy poprzez nadanie 
mu brzmienia: "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 
8 ust. 8 lit a) i § 8 ust. 9 lit a) lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 
0,3% wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad”. 

Pytanie 88 
§ 10 ust. 1 – prosimy o wyjaśnienie czy rzeczywiście założeniem Zamawiającego był wniosek 
Zamawiającego w zakresie fakturowania miesięcznego do limity 90 %? Prosimy  
o wyjaśnienie w jakiej sytuacji taki wniosek zostanie złożony przez Zamawiającego i jaki 
Zamawiające będzie miał w tym interes? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, jest 
uprawnieniem Zamawiającego. 
 
Pytanie 89 
§ 11 ust. 1 – Zamawiający nałożył na wykonawcę obowiązek udzielania gwarancji m.in.  
na użyte materiały i zabudowane urządzenia, nie biorąc pod uwagę faktu, że bardzo często  
w praktyce działalności Wykonawcy pojawia się sytuacja w której producenci 
lub dostawcy materiałów mają okresy gwarancji i rękojmi na produkowane materiały krótsze 
niż okres na jaki Wykonawca będzie zobligowany udzielić gwarancji oraz rękojmi. W takich 
sytuacjach nie chcą oni udzielać dłuższych okresów gwarancji i rękojmi. Czy Zamawiający 
przewiduje możliwość akceptowania umów z takimi krótszymi terminami jeżeli jest  
to uzasadnione polityką producenta lub dostawcy? 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 90 
§ 14 ust. 1 lit. e) – prosimy o wyjaśnienie określenie „umowy z częścią dokumentacji”? 
prosimy o dokładne wyjaśnienie określenie „część dokumentacji”. Za brak przedstawienia 
umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji Zamawiający przewidział karę  



w wysokości 50.000 zł za każdy taki przypadek, a zatem w naszej ocenie zapis winien być 
jednoznaczny. Równocześnie prosimy o rozważenie zmniejszenia wysokości kary umownej 
w przedmiotowej sytuacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 6 ust. 3 
Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożenia projektu umowy podwykonawczej wraz 
z dokumentacją dotyczącą robót stanowiących przedmiot umowy. Obowiązek ten dotyczy 
również przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo. 
 
Pytanie 91 
§ 14 ust. 1 lit. e) oraz § 14 ust. 1 lit. g) oraz § 14 ust. 1 lit. h)  prosimy o wyjaśnienie relacji 
pomiędzy przedmiotowymi ustępami. Przedmiotowe zapisy wprowadzają wątpliwości 
interpretacyjne czy w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy przed 
przesłaniem projektu umowy podwykonawczej (tym samym również podpisanej umowy), 
Wykonawca może zostać obciążony 3 karami jednocześnie. W naszej ocenie wprowadzanie 
potrójnych obciążeń za jedno zdarzenie jest dalekim nadużyciem. Jednocześnie prosimy  
o rozważenie zmniejszenia wysokości kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 lit. e), g), h). 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Wskazane w ww. postanowieniach zdarzenia 
uprawniające do naliczenia kary umownej nie są tożsame.  
 
Pytanie 92 
§ 14 ust. 1 lit. f) – prosimy o wyjaśnienie w jakiej dokładnie sytuacji przedmiotowy zapis 
będzie miał zastosowanie. § 10 ust. 10  wprowadza możliwość usprawiedliwienia braku 
zapłaty na rzecz Podwykonawcy (np. w sytuacji gdy w ocenie Wykonawcy jest ono 
nienależne), dlatego w naszej ocenie § 14 ust. 1 lit. f) wymaga doprecyzowania w tym 
zakresie. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary 
umownej na podstawie § 14 ust. 1 lit. f) w przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie 
wynagrodzenia.  
 
Pytanie 93 
§ 14 ust. 1 lit. h) - Przedmiotowy zapis w obecnym brzmieniu może budzić daleko idące 
wątpliwości interpretacyjne np. przedmiotowa Umowa nie nakłada obowiązku  
na Wykonawcę, Podwykonawcę przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy i usługi o wartości poniżej 50.000 zł. Przedmiotowego rozróżnienia 
brak jest w treści § 14 ust. 1 lit. h), co może budzić wątpliwości kiedy niniejsza kara może 
zostać nałożona. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że  § 14 ust. 1 lit. h) odnosi się wyłącznie do umów 
podwykonawczych lub ich zmiany, które Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  
na podstawie umowy.  
 
Pytanie 94 
§ 14 – Zamawiający przewidział bardzo szeroki katalog kar dla Wykonawcy, a brak jest 
jakiejkolwiek kary dla Zamawiającego za niewypełnienie obowiązków Zamawiającego 
wynikających z Umowy tj. naruszenie § 5 ust 1 (nieprzekazanie terenu budowy w terminie), 
brak zorganizowania komunikacji zastępczej zgodnie z § 5 ust 3, opóźnienie w zapłacie 



wynagrodzenia. Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia kar umownych możliwych 
do nałożenia na Zamawiającego. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. 
 
 
 
 
Pytanie 95 
§ 15 ust. 1 pkt. f) – prosimy o wyjaśnienie określenia „sumę większą niż 5 % wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego”. Prosimy o wyjaśnienie o jaką umowę w sprawie 
zamówienia publicznego chodzi? 
Odpowiedź 
Zamawiający wyjaśnia, że wartość 5% odnosi się do umowy jaka zostanie zawarta pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą.  
 
Pytanie 96 
§ 15 ust. 1 pkt. g) – zgodnie z § 14 ust. 6 wskazuje, iż „łączna suma naliczonych kar 
umownych nie przekroczy 30 % wartości wynagrodzenia (…)”, co oznacza, iż Zamawiający 
nie będzie naliczał kar powyżej 30 % wartości wynagrodzenia, a zatem § 15 ust. 1 pkt. g) 
wprowadza wątpliwości interpretacyjne, czy możliwe jest naliczenie kar umownych powyżej 
30 % wartości wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że celem wprowadzenia  
do umowy § 15 ust. 1 pkt. g) jest określenie górnej granicy odpowiedzialności Wykonawcy  
z tytułu kar umownych. W przypadku natomiast gdy wartość kar umownych, co do których 
istnieją podstawy do naliczenia przekroczy wartość 30% wynagrodzenia brutto, Zamawiający 
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.  

Pytanie 97 
§ 15 – w umowie przewidziano bardzo szeroki katalog zdarzeń uprawniających 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy, nie przewidując żadnej takiej możliwości dla 
Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości np. w przypadku 
braku zapłaty, gdy Zamawiający nie dopełnia swoich zobowiązań umownych, Zamawiający 
okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji bądź upadłości etc. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 98 
§ 15 ust. 7 -  prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia  
od Umowy na podstawie § 15 ust 1 pkt a), b), c)  w sytuacji gdy prace zostaną ostatecznie 
wykonane w terminie. Z uwagi na fakt, że wprowadzono uprawnienie do odstąpienia  
w terminie 4 miesięcy od daty dowiedzenia się o zaistnieniu podstawy do odstąpienia, 
przedmiotowa sytuacja może budzić wątpliwości. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie § 15 
ust 1 pkt a), b), c), pomimo wykonania przez wykonawce ostatecznie robót objętych umową 
w terminie.  
 
Pytanie 99 



§ 17  ust. 2 tiret 3, § 17  ust. 3 tiret 3, § 17  ust. 8 tiret 3,– prosimy o wyjaśnienie, co oznacza 
„ust. 0 ” wskazany na końcu przedmiotowych postanowień. 
Odpowiedź 
Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - § 17  ust. 2 tiret 3, § 17  ust. 3 tiret 3, § 17  ust. 
8 tiret 3 poprzez zastąpienia w nich sformułowania "z uwzględnieniem postanowień ust. 0”  
na "z uwzgędnieniem postanowień ust. 18”. 
 
 
 
Pytanie 119 
W nawiązaniu do zapisów § 9 Wzoru Umowy Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy  
w przypadku wykonania przez Wykonawcę większych ilości robót niż wskazano  
w przedmiarach robót, Wykonawca, po dokonaniu obmiaru, otrzyma wynagrodzenie wyższe 
niż wskazano w par. 9 ust. 1 Wzoru Umowy. 
Odpowiedź 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 „Ostateczna wysokość wynagrodzenia 
ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji przez 
Inżyniera Kontraktu, z zastosowaniem cen określonych w formularzu oferty Wykonawcy, 
stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, zgodnie z rzeczywiście wykonanymi i odebranymi 
ilościami robót”. 
 
Pytanie 120 
W nawiązaniu do zapisów § 10 ust. 1 Wzoru Umowy prosimy o wyjaśnienie, w jakich 
przypadkach Zamawiający dopuści fakturowanie miesięczne. Informacja ta jest szczególnie 
istotna dla wykonawcy z uwagi na konieczność kredytowania inwestycji w przypadku 
rozliczeń kwartalnych. 
Odpowiedź 
Możliwość fakturowania miesięcznego uzależniona jest zgodnie z § 10 ust. 1 umowy  
od wniosku Zamawiającego. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 1, jest 
uprawnieniem Zamawiającego 
 
Pytanie 121 
Z uwagi na przepisy k.c. stanowiące,  że Inwestor zobowiązany jest dokonać odbioru robót 
budowlanych, jeżeli wykonawca zgłosił ich zakończenie, a  ewentualne wady powinny zostać 
szczegółowo opisane w protokole odbioru, dzięki czemu inwestor będzie mógł skorzystać  
z uprawnień z tytułu rękojmi, natomiast możliwość odmowy odbioru obiektu istnieje tylko 
wtedy, gdy jest on niezgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady  
są na tyle istotne, że nie nadaje się do użytkowania wnosimy o wykreślenie ust. 7 w § 8 
Wzoru Umowy lub dopisanie w tym ustępie sformułowania „z zastrzeżeniem poniższych 
ustępów”. Nadmieniamy, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 1997 roku (II CKN 
28/97) orzekł, że jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor 
obowiązany jest dokonać ich odbioru niezależnie od tego, czy wady obiektu są istotne, czy też 
nieistotne, uniezależniając tym samym obowiązek inwestora od charakteru ujawnionych wad. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ.  
 
Pytanie 122 



Wykonawca prosi o wykreślenie kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. e) Wzoru Umowy jako 
nadmiernego formalizmu. Wykonawca zobowiązany jest umową oraz ustawą Pzp  
do zgłaszania projektów umów oraz kopii umów podwykonawczych, natomiast 
Zamawiającemu, w celu ochrony jego interesów (solidarna odpowiedzialności)  i interesów 
podwykonawcy przysługują kary umowne za niedopełnienie tych obowiązków. Zatem 
wprowadzenie kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. e) Wzoru Umowy jest w istocie 
dublowaniem kary z tego samego tytułu. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. 
 
 
Pytanie 123 
§ 17 ust. 3 pkt a) oraz b) Wzoru Umowy –  prosimy o wykreślenie, jako całkowicie nieostrego 
i trudnego do zdefiniowania,  słowa „istotny”  ze sformułowań dot. możliwości zmian umowy 
w określonych przypadkach, tj.:  „…odbiegającymi w sposób istotny od przyjętych  
w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi…”  oraz …”istotnym brakiem 
zinwentaryzowania lub zinwentaryzowania w sposób istotnie wadliwy…” 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 128 
Dotyczy §13 ust. 1 pkt d) oraz punkt j) prosimy o potwierdzenie, że minimalny podlimit  
w odniesieniu do czystych strat finansowych zgodnie z punktem j) wynosi 1.000.000 zł. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że minimalny podlimit w odniesieniu do czystych strat 
finansowanych zgodnie z §13 ust. 1 pkt j) wynosi 1.000.000 zł.  
 
Pytanie 133  
Zamieszczone uzgodnienia z gestorami sieci w większości są z roku 2015. Proszę  
o zamieszczenie aktualizacji uzgodnień, które utraciły ważność. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu ważnego zgłoszenia robót budowlanych.  
 
Pytanie 135 
Proszę o udostępnienie projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 
Odpowiedź 
Projektant: Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu są do Wykonania przez 
Wykonawcę prac. Powyższe do wyceny ujęto w Przedmiarze robót Dostosowanie  
do D.00.00.00. 

Pytanie 136 
Według SIWZ Rozdział XIII punkt 7 e) Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie „koszt 
zapewnienia odpowiedniej bezpiecznej organizacji robót oraz komunikacji”. O jakiego 
rodzaju komunikację chodzi w tym punkcie? 
Odpowiedź 
Zamawiający ma na myśli zapewnienie bezpiecznej komunikacji tramwajowej w trakcie 
realizacji robót na całym obszarze terenu budowy. 
 
Pytanie 137 



Według SIWZ Rozdział XIII punkt 7 q) Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie „koszt 
zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym”. Jakie wydatki Wykonawca ma ująć 
według tego punktu. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 138 
Czy przy realizacji zadania można dla wymiany torów wyłączyć jednocześnie obydwa tory  
na tym samym odcinku? 
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wymaga, aby inwestycja była realizowana przy maksymalnym zachowaniu 
ruchu tramwajowego z podziałem na odcinki jednotorowe, których długość i lokalizację 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Pytanie 139 
Jakiej długości odcinki torów Zamawiający dopuści do jednorazowego wyłączenia z ruchu 
dla wykonania robót? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że długość odcinków podlegających jednorazowemu wyłączeniu  
z ruchu wyniknie z przedstawionego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym 
harmonogramu robót.  
 
Pytanie 140 
Kto będzie ponosił koszty organizacji komunikacji zastępczej przy wyłączeniu ruchu 
tramwajowego? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że koszty komunikacji zastępczej poniesie Zamawiający.  
W przypadku wyłączania ruchu tramwajowego, a niezrealizowania zaplanowanych prac  
z winy Wykonawcy, za kolejne wstrzymanie ruchu na dokończenie tych prac Zamawiający 
obciąży kosztami komunikacji zastępczej Wykonawcę. 
 
Pytanie 141 
Kto będzie organizował komunikację zastępczą w przypadku planowych robót, 
powodujących wstrzymanie ruchu tramwajowego na okres powyżej 48 godzin? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że organizatorem komunikacji zastępczej będzie Zamawiający.  
W przypadku wyłączania ruchu tramwajowego, a niezrealizowania zaplanowanych prac  
z winy Wykonawcy, za kolejne wstrzymanie ruchu na dokończenie tych pracZamawiający 
obciąży kosztami komunikacji zastępczej Wykonawcę. 

Pytanie 142 
Kto będzie ponosił koszty organizacji ruchu tramwajowego podczas zamknięć torów na czas 
robót? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że należy postępować zgodnie z zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 185 



Dot. b. torowa - Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji 
Zadania w formacie .dwg? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji zapisanej w formacie .dwg. 
 
Pytanie 187 
Dot. b. torowa – Prosimy o informację czy należy wykonać badania defektoskopowe 
spawów. Jeśli tak to jaki procent spawów należy przebadać i w której pozycji przedmiarowej 
należy wycenić to badanie? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że badanie defektoskopowe należy wykonać dla co najmniej 20% 
spawów. Badanie należy wycenić zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XII pkt. k). 
 
Pytanie 189 
Prosimy o informację kto ponosi koszty wprowadzenia komunikacji zastępczej. W przypadku 
jeśli Wykonawca, prosimy o przedstawienie niezbędnych danych do oszacowania kosztów jej 
funkcjonowania na czas budowy 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że koszty komunikacji zastępczej poniesie Zamawiający.  
W przypadku wyłączania ruchu tramwajowego, a niezrealizowania zaplanowanych prac  
z winy Wykonawcy, za kolejne wstrzymanie ruchu tramwajowego na dokończenie tych 
pracZamawiający obciąży kosztami komunikacji zastępczej Wykonawcę  
 
Pytanie 190 
Zgodnie z zasadą jawności postępowania oraz zapisami z art. 96  ust. 3 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
jawny. W związku z faktem, iż w ogłoszeniu  w cz. II pkt. 1.5. nie została wskazana przez 
Zamawiającego szacunkowa wartości zamówienia, a zgodnie ze wzorem zamieszczonym  
w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.  w sprawie 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający winien 
wskazać szacunkową wartość Zamówienia. W nawiązaniu do powyższego, Wykonawca 
zwraca się z wnioskiem o podanie przez Zamawiającego szacunkowej wartości zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający wskaże szacunkową wartość zamówienia w protokole postępowania  
o udzielenie zamówienia po dokonaniu otwarcia ofert. 
 
Pytanie 191 
Czy w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, których oferta została oceniona 
najwyżej, Zamawiający przewiduje  możliwość  oddzielnego rozliczania się każdego  
z wykonawców poprzez oddzielne wystawienia faktur VAT za wykonanie robót 
zrealizowanych w ramach Zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgodny na oddzielne wystawianie faktury VAT przez każdego 
z Wykonawców.  

Pytanie 192 
Czyją własność stanowi złom z rozbiórki? Jeśli Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca 
odwozu złomu. 
Odpowiedź 
Należy postępować zgodnie z zapisami SIWZ. 



 
Pytanie 193 
Prosimy o informację czy Wykonawca będzie zwolniony z opłat za zajęcie pasa drogowego? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że koszt zajęcia pasa drogowego należy uzgodnić z zarządcą drogi. 
 
Pytanie 205 
Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej przedmiarów. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu przedmiarów w wersji edytowalnej.  
 
 
 
Pytanie 206 
Dot. SIWZ rozdz. XIII pkt. 7a) - Prosimy o wyjaśnienie wymagania, iż w kosztach budowy 
należy ująć „budowę dróg dojazdowych”. Jaki zakres robót Zamawiający ma na myśli? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ewentualny zakres prac wyniknie z organizacji placu i zaplecza 
budowy. 
 
Pytanie 207 
Dot. SIWZ rozdz. XIII pkt. 7f) - Prosimy o wyjaśnienie wymagania, iż w kosztach budowy 
należy ująć „koszt aktualizacji projektu / opracowania zamiennego projektu tymczasowej 
organizacji wraz z uzgodnieniami, zatwierdzeniem oraz jej wprowadzeniem”? Jaki zakres 
robót Zamawiający ma na myśli? Który projekt ma być zaktualizowany? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ma na myśli koszt ewentualnej aktualizacji lub opracowania 
zamiennego projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego konieczność sporządzenia może 
wyniknąć  w trakcie realizacji robót. 
 
Pytanie 208 
Dot. SIWZ rozdz. XIII pkt. 7j- Prosimy o określenie jaki zakres ekspertyz Zamawiający  
ma na myśli? 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ekspertyzy będą wykonywane w momencie m.in. stwierdzenia 
niezgodności wykonania robót lub zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 209 
Dotyczy SIWZ, rozdział XIII, opis sposobu obliczenia ceny. Punkt 7p mówi, iż w kosztach 
pośrednich należy uwzględnić koszty dostosowania się do wymagań STWiORB obejmującej 
wszystkie warunki i obowiązki Wykonawcy, a nie wyszczególnione w przedmiarach robót. 
Mając na uwadze powyższe wymaganie zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie. Czy 
Zamawiający ujął w pozycjach przedmiarowych (w opisie każdej pozycji) wszystkie roboty 
jakie należy ująć dla prawidłowej wyceny zadania. Prosimy o odpowiedź tak lub nie 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 210 
Dotyczy SIWZ, rozdział XIII, opis sposobu obliczenia ceny, punkt 7p. W przypadku, 
gdy Zamawiający nie ujął w pozycjach przedmiarowych wszystkich wymaganych przez 



STWiORB robót, prosimy o wskazanie pozycji dla których należy dokonać uzupełnienia 
opisu robót, jakie należy wycenić wraz z podaniem treści uzupełnienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 211 
Dotyczy SIWZ, rozdział XIII, opis sposobu obliczenia ceny, punkt 7p. W przypadku, gdy 
Zamawiający w pełni opisał w pozycjach przedmiarowych zakres prac pozwalający  
na rzetelną wycenę całego zadania, prosimy o wyjaśnienie jakie koszty dostosowania się  
do wymagań STWiORB (nie wyszczególnione w przedmiarach robót) należy policzyć  
w kosztach pośrednich. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 212 
Dotyczy SIWZ, rozdział XIII, opis sposobu obliczenia ceny, punkt 7q. Prosimy o wyjaśnienie 
co zamawiający rozumie pod pojęciem „innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym”. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że pod pojęciem innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót i w okresie gwarancyjnym rozumie m.in. koszty związane  
z przeprowadzeniem przeglądów gwarancyjnych, usuwanie usterek, koszty nadzorów 
branżowych. 
 
 

 

Jednocześnie Zamawiający załącza na stronie internetowej oświadczenie JEDZ w pliku .xml, 
i wyjaśnia, że wypełnić należy część II sekcja A, B, C, D, część III sekcja A, B, C, D, część 
IV sekcja B, C oraz część VI. Zarówno plik .xml wygenerowany z elektronicznego narzędzia 
do wypełniania JEDZ, jak i zamieszczony w SIWZ wzór oświadczenia JEDZ zawierają takie 
same informacje. 

 


