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Łódź, dnia 12.04.2018r. 

 

ZIM-DZ.3321.11.2018 

WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest: „Budowa przejścia podziemnego pod torami kolejowymi w 
ciągu ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do   ul. Nowogrodzkiej – zaprojektuj i 
wybuduj” 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 ze zm.),  zwanej dalej Pzp – do Zamawiającego zostały wniesione pytania 
Wykonawców, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:  

Zestaw I 
 
Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku określonego w punkcie 6.3.3.1. SIWZ poprzez nadanie mu treści 
odpowiadającej tej z poprzedniego postępowania przetargowego, tj.: 

„6.3.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył należycie oraz zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego zamówienie, polegające na wykonaniu obiektu inżynierskiego/obiektów inżynierskich pod 
torami o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł, 

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał/zakończył należycie zamówienie, polegające na wykonaniu 
dokumentacji projektowej na obiekt inżynierski/obiekty inżynierskie pod torami,” 
 

Powyższy warunek został sformułowany przez Zamawiającego w poprzednim (unieważnionym) postepowaniu 
przetargowym, dotyczącym tego samego kluczowego zakresu robót. Wskazuje to jednoznacznie na fakt, iż 
Wykonawca który spełniał ten warunek mógł zostać uznany za zdolnego do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. Pomijając zasadność zaostrzenia warunków udziału w sytuacji, gdzie w poprzednim postępowaniu 
została złożona tylko jedna oferta, pragniemy zauważyć, iż w tym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem 
zasady proporcjonalności. 

 Zdaniem Wykonawcy, w niniejszym postępowaniu Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1a 
Pzp, poprzez opisanie warunku udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i 
wykraczający poza potrzebę oceny minimalnych zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia 
oraz w sposób naruszający zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji. Zamawiający nie może żądać od 
potencjalnych wykonawców większej zdolności zawodowej niż jest to niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest fakt, iż w niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda większej 
zdolności zawodowej niż jest to niezbędne, wymagając wykazania przez Wykonawcę wykonania 2 robót 
budowlanych oraz 2 prac projektowych (wobec zdefiniowanego w poprzednim postępowaniu minimum w postaci 
1 roboty budowlanej i 1 dokumentacji projektowej). 
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 W związku z powyższym raz jeszcze zwracamy się z prośbą o modyfikację warunku udziału w 
postępowaniu w sposób opisany powyżej. 

Odpowied ź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt 6.3.3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył należycie oraz zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego zamówienie, polegające na wykonaniu obiektu 

inżynierskiego/obiektów inżynierskich pod torami (przepusty lub przejścia lub przejazdy 

podziemne lub tunele) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł 

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył należycie zamówienie, polegające 

na wykonaniu dokumentacji projektowej na obiekt inżynierski/obiekty inżynierskie pod torami 

(przepusty lub przejścia lub przejazdy podziemne lub tunele)” 

Uwaga: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania wykonania w/w robót o których mowa w pkt a) w 
różnych lokalizacjach, w ramach różnych zleceń/kontraktów/zamówień. W przypadku gdy 
Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia/kontraktu/zamówienia większy zakres prac, dla 
potrzeb niniejszego zamówienia winien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których 
mowa powyżej. 

2. W przypadku wykazywania warunku 6.3.3.1 a) przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, 
Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, 
aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu obiektu 
inżynierskiego/obiektów inżynierskich pod torami (przepusty lub przejścia lub przejazdy podziemne 
lub tunele) o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 1 000 000,00 zł 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych 
walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający, jako 
kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 
Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy 
Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się 
średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 

 

Zestaw II 
Pytanie 1: 
Prosimy o udostępnienie koncepcji rysunkowej wraz ze wskazaniem usytuowania w terenie planowanego 

przejścia podziemnego, planowanych pochylni dla niepełnosprawnych i pochylni rowerowych oraz zakresu 

planowanych do przebudowy dróg. Brak przedmiotowej koncepcji uniemożliwi przygotowanie poprawnej oferty. 

Odpowied ź: 
Zamawiający dołącza zmieniony  załącznik nr 3 do PFU, który stanowi rysunek koncepcyjny. Dodatkowo 

wyjaśnia, iż dopuszcza inne rozwiązania techniczne oraz sytuacyjne zapewniające bezpieczne przejście dla 

pieszych oraz przejazd dla rowerzystów bez ingerencji w istniejący układ drogowy ul. Smolarka / Widzewska. 
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Pytanie 2: 
Prosimy o podanie konstrukcji torowiska kolejowego, wraz z jego podstawowymi wymiarami w planie (m.in. 

szerokość torowiska, usytuowanie rowów i innych i instalacji odwadniających torowisko, itp.). Brak wskazania 

konstrukcji istniejącego torowiska uniemożliwi dobór poprawnej głębokości posadowienia przejścia podziemnego 

oraz technologii jego wykonania. 

Odpowied ź: 
Zamawiający informuje, iż dane dotyczące konstrukcji torowiska znajdują się w załączniku nr 4 do PFU. 

 
Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuszcza budowę przedmiotowego przejścia podziemnego w wykopie z zabezpieczeniem w 

ściankach szczelnych, przy zachowaniu ruchu pociągów po jednym torze? 

Odpowied ź: 
Zamawiający dopuszcza budowę przedmiotowego przejścia podziemnego w wykopie  z zabezpieczeniem w 

ściankach szczelnych, jednakże przypomina, że wszelkie uzgodnienia w kwestii ruchu pociągów należy pozyskać 

od zarządcy sieci kolejowej i leży to po stronie Wykonawcy. 

 
Pytanie 4: 
Wykonawca zwraca się z prośbą potwierdzenie przez Zamawiającego, że w ramach części drogowej należy 

uwzględnić tylko przebudowę i budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej, a wymiana konstrukcji jezdni wraz z 

krawężnikami w ul. Widzewskiej oraz Wagonowej nie jest przedmiotem rzeczonej Inwestycji. 

Odpowied ź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w części drogowej należy się dowiązać do istniejących układów drogowych. 

 
Pytanie 5: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie szkicu zakresu przebudowy układu drogowego wchodzącego 

w zakres inwestycji (zakres przebudowy i budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej). 

Odpowied ź: 

Zakres podano w odpowiedzi na pytanie 4, a szczegółowe rozwiązania winny zostać określone na etapie 

realizacji dokumentacji projektowej przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 6: 

Czy zamiast polimerobetonowych płytek wskaźnikowych Zamawiający dopuści do zastosowania płytki betonowe? 

Odpowied ź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 

Rozwiązanie koncepcyjne przejścia podziemnego pod torami wzdłuż ul. Widzewskiej nie uwzględnia nowo 

wybudowanej ul. Smolarka. Pochylnia i schody są w kolizji z ul. Smolarka. Brak poprawnego rozwiązania 

koncepcji przejścia podziemnego uniemożliwi przygotowanie poprawnej oferty. Zwracamy się z prośbą o 

wyjaśnienie i usunięcie zaistniałej kolizji w opisie przedmiotu zamówienia. 

Odpowied ź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 
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Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia do dnia 30.04.2018 r. Ofert ę należy 
złożyć w siedzibie Zamawiaj ącego do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nas tąpi o 
godzinie 12:00 Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się do pkt. 13.2, 
14.1, 19.1.1 SIWZ. 
 
 

Z uwagi na fakt, że w/w wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje sprostowanie 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
 
Powyższe wyjaśnienia, zmiany SIWZ oraz przekazane sprostowanie Zamawiający zamieszcza na 
stronie internetowej http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 
Wykonawca ubiegaj ący si ę o zamówienie zobowi ązany jest do uwzgl ędnienia  
w ofercie tre ści udzielonych wyja śnień i zmian SIWZ . 
 
 
 

 
p.o. DYREKTORA  

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

Agnieszka Kowalewska- Wójcik 
/podpis nieczytelny/ 

 
 
Załączniki: 

1. załącznik nr 3 – do  PFU rysunek koncepcyjny  

 
 
 
 
 
Spraw ę prowadzi: 
Magdalena Filipczak 
Inspektor w  Wydziale Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-62 


