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Łódź, dnia 28.08.2020 r. 
ZIM-DZ.2620.32.2020 
 
 
 

 
WYKONAWCY 

                                                   
   
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum 
Łodzi” Nr sprawy ZIM-DZ.2620.32.2020 
 

    
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający 
udziela poniższych odpowiedzi.  

 
ZESTAW 1 

Pytanie 1:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentów formalnych o Decyzję Pozwolenia na budowę i 
Zgłoszenia. Powyższe dokumenty nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż niezbędne dokumenty zezwalające na rozpoczęcie robót zostaną 
przekazane po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu projektu TOR. Zamawiający jest aktualnie 
w trakcie uzyskiwania w/w dokumentów. 
                              
Pytanie 2:  
Prosimy o potwierdzenie że Dokumentacja Projektowa jest kompletna dla realizacji zadania 
budowy drogi 2KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ze względu na postępujące zmiany dotyczące sąsiedniej 
inwestycji, tj. 7KDY, Zamawiający przekaże autorowi opracowania dokumentacji projektowej 
ostateczne wytyczne do zaktualizowania projektu okablowania dla monitoringu. Zmiany 
dotyczyć mogą wyboru rozwiązania umiejscowienia skrzynek dla monitoringu.  
 
Pytanie 3:  
Prosimy o przekazanie odwiertów geologicznych na obszarze prowadzenia prac – prosimy o 
wskazaniem układu warstw podłoża gruntowego dla terenu prowadzonych prac - nie zostały 
dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 

 
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż opracowanie geologiczne zawierające układ warstw podłoża 
gruntowego znajduje się w dokumentacji projektowej „CZĘŚĆ I – ZESZYT 2 – V 
OPRACOWANIE GEOLOGICZNE”. 
 
Pytanie 4:  
Z uwagi na połączenie oświetlenia 2KDY z oświetleniem inne inwestycji, tj. 7KDY prosimy o 
przedstawienie pełnego schematu sieci, niezbędnych obliczeń i doboru zabezpieczeń – nie 
zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż miejscem zasilania instalacji oświetlenia jest słup oświetlenia 
podstawowego na terenie drogi 7KDY. Szczegóły dot. zasilania zostały przedstawione na 
rysunku pt. „schemat jednokreskowy”. Oświetlenie zostało zaprojektowane kablem YAKY 
5x16, podział opraw na 3 fazy. Obliczenia zostały zawarte w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 5:  
Prosimy o przekazanie detalu połączenia z 3KDY i 7KDY- nie zostały dołączone do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu 
umowy. 
Wycinek rysunku z uszczegółowieniem styku nawierzchni: 
 

 
 
Pytanie 6:  
Prosimy o przekazanie dokumentów wskazanych w opracowaniu „wg odrębnego 
opracowania” np. na rys BZB54-PW-KDS-RYS-00001-3.pdf. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż opracowanie jest kompletne. Po podpisaniu umowy zostanie 
przekazane opracowanie bez powyższego zapisu. 
 
Pytanie 7:  
Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni środkowej ? 
(opis techniczny określa wykonanie płytami granitowymi 40x60, a rysunki 25x25). 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rysunki określają nawierzchnię na pochylni środkowej (pochylnia 
nr 3 – rys. BZB54-PW-PZT-RYS00108-3) jako typ nawierzchni nr 2 – płyty granitowe 40x60. 
 
Pytanie 8:  
Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni południowej 
(opis techniczny w PB określa wykonanie klinkierem, natomiast rysunek pokazuje wykonanie 
z płyt granitowych). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pochylnia nr 1 (południowa) zgodnie z rysunkami PZT 
wykończona jest nawierzchnią nr 3 – płyty granitowe 25x25. Pochylnia nr 2 (północna) jest 
wykończona w klinkierze. 
 
Pytanie 9:  
Odwodnienie zostało narysowane jako niebieska gruba kreska (tak samo jak szyna stalowa 
zatopiona) oraz czerwone kreskowane linie. Prosimy o wyjaśnienie położeń i ujednolicenie 
oznakowania na dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż szyny wrysowane są innym kolorem niż odwodnienie. Na 
rysunkach z branży instalacyjnej szyny są zatem wyszarzone.  
 
Pytanie 10:  
Prosimy o wskazanie jakości materiałów na detalach rysunków tak aby Wykonawca wiedział 
jakich parametrów oczekuje Zamawiający, z uwagi na to, że nie zostały one określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż jakość materiałów określona została w opracowaniu STWIORB. 
 
Pytanie 11:  
Prosimy o jednoznaczne wskazanie miąższości warstwy podsypki pod kostką klinkierową 
(opis zawiera warstwę 4 cm rysunki zaś 5 cm). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż miąższość warstwy podsypki pod kostką klinkierową wynosi 4 cm. 
                                              
Pytanie 12:  
Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów kostki klinkierowej, w większości 
dokumentacji miąższość warstwy kostki to 7 cm, a w przekroju pochylni ma ona 6cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wysokość kostki klinkierowej wynosi 7 cm. 
 
Pytanie 13:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o poprawny schemat położenia warstw 
wykończeniowych oraz wrysowanie kopertowań oraz rzędnych na połączeniu z istniejącymi 
nawierzchniami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu 
umowy. 
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Pytanie 14:  
Z uwagi na budowę systemu CCTV w ciągu 2KDY zawierającego kolejne pk. kamerowe 
prosimy o informację, o jakie elementy należy rozbudować system miejski. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy zapewnić 2 szt. Przestrzeni dyskowej RAID 6 o pojemności 
rzędu 6000 GB 
 
Pytanie 15:  
Prosimy o określenie sposobu „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych 
budynków na działce sąsiedniej nr 180/68. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż sposób „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych 
budynków został pokazany w opracowaniu drogowym dokumentacji. 
 
Pytanie 16:  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski 
(zgodnie z Ustawą PB) w trakcie realizacji prac. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności. 
 
Pytanie 17:  
Prosimy o modyfikację postanowień §8 ust 17 poprzez wykreślenie obowiązku ujęcia w 
wynagrodzeniu kosztu prac projektowych z uwagi na fakt, że Przedmiot Zamówienia nie 
obejmuje wykonania prac projektowych przez Wykonawcę i z tego względu postanowienie te 
są sprzeczne z zakresem Przedmiotu Zamówienia. Ewentualnie wnosimy o jednoznaczne 
określenie przez Zamawiającego jakie prace projektowe miałby wykonywać Wykonawca w 
ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia i przesłanie szczegółowe zakresu tych prac 
umożliwiającego wykonanie wyceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Równocześnie Zamawiający 
informuje, iż wszystkie obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w SIWZ. 
 
Pytanie 18:  
Wnosimy o usunięcie postanowień §1 ust 3 lit. q, z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma 
możliwości wykonania wyceny tego zakresu prac, ponieważ dokumentacja projektowa 
została wykonana na zlecenie Zamawiającego i wprowadzanie ewentualnych zmian 
odbywać się będzie na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a autorem 
dokumentacji projektowej, na które Wykonawca nie ma wpływu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 19:  
Prosimy o potwierdzenie, że profil ułożenia linii 110kV jest zgodny z zamieszczonym w 
dokumentacji przetargowej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że profil ułożenia linii 110kV, który został zamieszczony w 
dokumentacji przetargowej może różnić się w stosunku do stanu istniejącego w związku z 
prowadzonymi pracami na styku budowy drogi 2KDY z drogą 7KDY (usunięcie kolizji linii 
kablowej z projektowaną drogą podziemną). 
 
Pytanie 20:  
Prosimy o potwierdzenie, że profil kanalizacji teletechnicznej i zastosowane rozwiązania są 
zgodne z wymaganiami Zamawiającego i ZDiT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zastosowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego i ZDiT. 
 
Pytanie 21:  
Z uwagi na sąsiedztwo RPZ Śródmieście prosimy o informację, czy uzgodniono z Gestorem 
Sieci (podczas prowadzenia prac) możliwość dojazdu służb PGE do swoich urządzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie prowadził żadnych uzgodnień z Gestorem Sieci. 
                                              
Pytanie 22:  
Prosimy po potwierdzenie, że projektowane nasadzenia mają być zgodne z przedstawionymi 
dokumentami i zbliżeniami z infrastrukturą podziemną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż projektowane nasadzenia uzgodnione zostały  z Biurem Architekta 
Miasta. W opisie technicznym w projekcie zieleni znajduje się informacja na temat rozwiązań 
w przypadku z potencjalnymi kolizjami z infrastrukturą podziemną. 
 
Pytanie 23:  
Prosimy o informację, czy dokumentacja przetargowa uwzględnia w swoim zakresie 
możliwość ułożenia zasilania sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja przetargowa nie uwzględnia w swoim zakresie ułożenia zasilania 
sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY. 
 
Pytanie 24:  
W dokumentacji branży sanitarnej widnieją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla 
potrzeb dz. 180/68. Prosimy o informację, kiedy przewidywana jest realizacja tego zakresu? 
Powyższe jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac w ramach Przedmiotu 
Zamówienia dot. instalacji sanitarnych na terenie 2KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji, kiedy przewidywana jest realizacja robót 
na działce 180/68. 
 
Pytanie 25:  
Prosimy o informację, czy sieci sanitarne będą wykonywane zgodnie z Decyzją Pozwolenia 
na budowę lub Zgłoszenia. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wskazanych dokumentów, 
gdyż nie zostały one dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 
 
Pytanie 26:  
Prosimy o informację, czy sieci wod-kan w ciągu ul. 3KDY zostały przejęte przez ZWiK. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy na temat drogi 3KDY. 
 
Pytanie 27:  
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wytyczne PGE i PKP Energetyka dot. pracy 
w zbliżeniu linii 110kV i w przypadku gdy takie wytyczne Zamawiający uzyskał prosimy o ich 
przekazanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż warunki prac w zbliżeniu znajdują się w części dokumentacji z 
załącznikami formalnymi. 
 
Pytanie 28:  
Z uwagi na silnie zurbanizowany teren wokół przewidywanego placu budowy, inne toczące 
się inwestycje, prosimy o wskazanie możliwych punktów poboru mediów na potrzeby 
zaplecza budowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Pytanie 29:  
Prosimy o wskazanie terenu przewidzianego na potrzeby zaplecza budowy, placów 
składowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Pytanie 30:  
Prosimy o precyzyjne podanie jaki zakres prac przedmiotu zamówienia stanowi 
przebudowa drogi 2KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zakres prac przedstawiony został w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 31:  
Prosimy o wskazanie czy Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych 
wyłączeń i nadzorów ze strony PGE i PKP Energetyka. 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych wyłączeń i nadzorów ze 
strony PGE i PKP Energetyka. 
                                              
Pytanie 32:  
Z uwagi na połączenie urządzeń monitoringu CCTV 2KDY z sąsiednią inwestycją 7KDY 
prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć koszty związane z wejściem na tą budowę i 
na jakich dokładanie zasadach się to odbędzie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy jest koordynacja z sąsiednimi inwestycjami 
i ewentualne roboty oraz koszty z tym związane. 
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Pytanie 33:  
Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy ująć koszty związane w szczególności z 
postanowieniami § 1, pk. 3 ustęp d) umowy, tj. wykonaniem inwentaryzacji budynków i dróg 
sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w ofercie należy ująć wszystkie w/w koszty. 
 
Pytanie 34:  
Prosimy o określenie długości gwarancji na zabudowywane materiały/urządzenia 
elektryczne i teletechniczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż gwarancja na zabudowywane materiały/urządzenia elektryczne 
wynosi 5 lat, natomiast na słupy 10 lat.  
 
Pytanie 35:  
Prosimy o informację, kto będzie ponosił koszty wejścia w tereny osób trzecich niezbędnych 
do realizacji inwestycji i czy Zamawiający jest w posiadaniu takich zgód. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność wejścia w teren przyległy do inwestycji w 
celu prawidłowej realizacji zadania, oraz związane z tym koszty, pozostaje po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 36:  
W związku z postanowieniami § 1 ust. 3 lit. hh, prosimy o szczegółowe wskazanie, jakie 
podmiotu planują wykonywanie prac na terenie budowy oraz w jakich terminach. Obecne 
brzmienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest niejasne w tym zakresie i 
nie pozwala na przewidzenie sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie posiada takiej wiedzy. 
 
Pytanie 37:  
Prosimy o informacje czy realizowane prace objęte Przedmiotem Zamówienia będą 
ingerowały w zakresy wykonane przez inne podmioty i objęte gwarancją tych wykonawców. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, prosimy o informacje czy w przypadku 
ingerencji w zakresy wykonane przez innych wykonawców zasady gwarancji tych 
wykonawców została z nimi uzgodnione i jeżeli tak prosimy o przesłanie uzgodnienia lub 
wyjaśnienie na jakich zasadach te ingerencje będą się odbywały. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność ingerencji w zakresy wykonanych 
sąsiednich inwestycji, tj. wszelkie uzgodnienia związane z gwarancją i technologią 
prowadzonych prac, leżą po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 38:  
Z uwagi na prowadzone prace w ciągu 7KDY prosimy o podanie planowanego zakończenia 
prac budowy 7KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż planowany termin zakończenia budowy drogi 7KDY to 
30.08.2021. 
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Pytanie 39:  
Prosimy o informację czy Zamawiający planuje realizować w trakcie trwania umowy na jej 
terenie inne prace bądź udostępnić teren osobą trzecim. Prosimy o podanie zakresu i 
terminu planowanych realizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie ma wiedzy na temat planowanych inwestycji na sąsiednich 
działkach. 
 
Pytanie 40:  
Prosimy o wykreślenie z postanowień § 1 ust. 3 lit. jj umowy obowiązku weryfikowania z 
gestorami sieci przebiegu sieci przez teren budowy. Taka weryfikacja dokonywana jest na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej i za jej prawidłowość odpowiada projektant. 
Prosimy zatem o potwierdzenie, że taka weryfikacja została przeprowadzona. Ponadto w 
związku z nałożeniem na Wykonawcę, w tym samym postanowieniu, obowiązku realizacji 
wszystkich obowiązków wynikających z uzgodnień i warunków gestorów sieci, prosimy o 
potwierdzenie, że wszystkie warunki i uzgodnienia z gestorami sieci zostały dołączone do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż brak tego potwierdzenia uniemożliwia 
Wykonawcy wyliczenie kosztów wykonania tych czynności i prac. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

ZESTAW 2 
Pytanie 1:  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia swoim 
zakresem nie wychodzi poza przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową – 
na rysunkach sytuacyjnych w projektach branżowych znajdują się takie elementy jak 
„projektowany wodociąg DN100 (wg odrębnego opracowania), projektowana kanalizacja 
DN200 (wg odrębnego opracowania), projektowany kabel oświetleniowy (wg odrębnego 
opracowania) – prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z tą infrastrukturą nie stanowią 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Projektowany wodociąg DN100 oraz projektowana kanalizacja DN 200 nie stanowią 
przedmiotu zamówienia, natomiast projektowany kabel oświetleniowy należy uwzględnić w 
wycenie. 
 
Pytanie 2:  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia 
przebudowy linii kablowej 110 kV, a jedynie zgodne z projektem wykonawczym 
zabezpieczenie robót branży sanitarnej wykonywanych w sąsiedztwie linii. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia przebudowy linii kablowej 110kV a 
jedynie zgodne z projektem wykonawczym zabezpieczenie robót branży sanitarnej 
wykonywanych w sąsiedztwie linii. 
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Pytanie 3:  
§ 11 ust. 1 lit. a) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w 
wysokości  0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 
1 umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 4:  
§ 11 ust. 1 lit. b) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie 
rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 5:  
§ 11 ust. 1 lit. f) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 6:  
§ 11 ust. 1 lit. h) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 7:  
§ 11 ust. 1 lit. i) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za brak 
zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za brak zapłaty lub 
nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia”. 
 
Pytanie 8:  
§ 11 ust. 1 lit. n) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, 
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o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za 
każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w 
przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy 
dzień kalendarzowy opóźnienia”. 
 
Pytanie 9:  
§ 11 ust. 1 lit. u) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 
1 ust. 9, w tym również za zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia 
cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w 
przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w 
tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego 
uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”. 
 
Pytanie 10:  
§ 11 ust. 1 lit. v) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 5 ust. 1 – w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 11:  
§ 11 ust. 1 lit. x) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust. 6 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 12:  
Uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, 
wyznaczonego obecnie na 20.08.2020 r., poprzez przedłużenie go co najmniej o kolejne 7 
dni (tj. do dnia 27.08.2020 r.). Prośba o dodatkowy czas na złożenie ofert jest uzasadniona 
ze względu na okres wakacyjny, który wpłynął negatywnie na sytuację kadrową zarówno u 
wykonawców jak i potencjalnych podwykonawców, usługodawców i dostawców. Zwracamy 
uwagę, że zamówienie ma charakter wielobranżowy i ryczałtowy, zatem kluczowe jest 
precyzyjne wyliczenie kosztów dające wykonawcom możliwość ograniczenia rezerw  
finansowych przewidywanych na pokrycie ewentualnych ryzyk, związanych z realizacją 
zamówienia, co w sposób znaczący może przełożyć się na korzystniejsze dla 
Zamawiającego ceny ofertowe. Należy podkreślić, iż celem Wykonawcy jest wykonanie 
wyceny na tyle kompletnej, dokładnej i realnej, aby na etapie realizacji nie pojawiły się żadne 
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trudności, ani przeszkody. Z powyższego względu wydłużenie czasu na złożenie ofert byłoby 
korzystne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego, dając gwarancję wykonania 
przedmiotu umowy w sposób terminowy i zgodny z oczekiwaniami obu stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę. 
 
 

 
 
 

ZESTAW 3 
 
Pytanie 1:  
§ 1 ust. 3 lit. q) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie punktu w związku z faktem, iż 
zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, zatem wykonywanie prac projektowych 
związanych z wprowadzeniem zamiennych rozwiązań projektowych na wniosek Wykonawcy 
lub nadzoru inwestorskiego należy do projektanta w ramach pełnionego nadzoru 
autorskiego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 2:  
§ 6 ust. 1 Aktu Umowy – W związku z dopuszczeniem możliwości spełnienia obowiązku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez skorzystanie przez Wykonawcę z usług 
Podwykonawcy, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie okresu obowiązywania obowiązku 
poprzez jego ograniczenie do okresu, w którym realizowane będą roboty budowlane branży 
drogowej. Prosimy o modyfikację treści na następującą: „Wykonawca zobowiązuje się w 
okresie realizacji umowy w zakresie wykonania robót budowlanych branży drogowej do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących prace 
w branży drogowej.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 3:  
W związku z procedurami opisanymi w § 7 ust. 4 i 5 Aktu Umowy, Wykonawca prosi o 
potwierdzenie, że zapisy ust. 3 odnoszą się do umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zapisy ust. 3 odnoszą się do wszystkich umów o 
podwykonawstwo. 
 
Pytanie 4:  
§ 7 ust. 4, pkt 5) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o skrócenie terminu, w którym 
Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do umowy do 7 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 5:  
§ 7 ust. 4, pkt 7) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu zdania wyrażenia 
„jeśli uwagi te są zasadne i dotyczą naruszenia warunków kontraktu”. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 6:  
§ 8 ust. 17 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w związku z faktem, iż 
zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, koszty związane z wykonaniem projektów 
odnoszą się jedynie do kosztów wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu. 
 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy leżą wszelkie prace oraz związane z tym 
koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. 
 
Pytanie 7:  
§ 8 ust. 18 Aktu Umowy – Dodatkowe roboty budowlane to roboty nieprzewidywalne.  
Nieprzewidywalność wystąpienia dodatkowych robót musi mieć charakter obiektywny i 
wynikać z przyczyn zewnętrznych, co oznacza, że dodatkowych robót nie mógł przewidzieć 
zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, dodatkowe 
roboty budowlane nie mogą być objęte zamówieniem podstawowym. Wykonawca składając 
ofertę, zakłada że Zamawiający dołożył należytej staranności na etapie przygotowania 
postępowania, a zatem opis przedmiotu zamówienia (w szczególności projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz STWiORB) zawiera pełen zakres robót niezbędnych do wykonania 
w celu prawidłowej realizacji zamówienia i stanowi podstawę do sporządzenia 
porównywalnych ofert. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pojawienie się konieczności 
wykonania robót dodatkowych, stanowi podstawę do zmiany umowy. W związku z 
powyższym wnosimy o zmianę sformułowania „wszystkie roboty dodatkowe” na „roboty 
niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 8:  
§ 15 ust. 2 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Zgodnie z Art. 29 ust. 1 
Ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Danie 
Zamawiającemu swobody nieograniczonego wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do STWiORB lub dokumentacji projektowej, przy jednoczesnym pozbawieniu 
Wykonawcy możliwości zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu uniemożliwia oszacowanie 
ryzyka, a w konsekwencji prawidłowe sporządzenie oferty. W związku z powyższym 
przytoczony zapis jest niezgodny z Ustawą Pzp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 9:  
§ 11 ust. 1, lit. c) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 2,5% 
wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie 10:  
§ 11 ust. 1, lit. r) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 
Pytanie 11:  
§ 11 ust. 3 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie lit. b) o następującej treści: „z tytułu 
dokonania odbioru robót w terminie dłuższym niż 21 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru w wysokości 0,5%”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

ZESTAW 4 
Pytanie 1:  
W związku z faktem, iż przekazana przez Zamawiającego dokumentacja geotechniczna 
ogranicza się do odwiertów wykonanych na działkach przyległych, Wykonawca zwraca się z 
prośbą o zezwolenie na wejście na teren planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertu 
geotechnicznego, który potwierdzi warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji 
przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wejście na teren planowanej inwestycji w celu 
wykonania odwiertu geotechnicznego. 
 
 
II.  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany 

treści SIWZ w poniższym zakresie: 
 
1. W Tomie I SIWZ pkt 13.2 otrzymuje brzmienie: 

…”13.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 
opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
Oferta w postępowaniu pn: 

 
„Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi”  

 
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.32.2020 

 
Nie otwierać przed dniem 02.09.2020 r., godz. 14:00 

 
 
2. W Tomie I SIWZ pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 
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...”14.1 Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Centrum Usług 
Wspólnych (Kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2020 r., godz. 13:00.”… 

 
3. W Tomie I SIWZ pkt 19.1 otrzymuje brzmienie: 

...”19.1   Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175, sala Centrum Sterowania Ruchem, w dniu 02.09.2020 r., 
o godz. 14:00.”… 

 
4. W Tomie IV pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 

…”14.1.  Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 02.09.2020 r., godz. 13:00.”… 

 
5. W Tomie IV pkt 19.1.1 otrzymuje brzmienie: 

…”19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175, sala CSR, w dniu 02.09.2020 r., o godzinie 14:00.”… 
 

III.  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany  
treści TOMu II SIWZ w poniższym zakresie:  
 

1. § 11 ust. 1 lit. i) otrzymuje brzmienie: 
„…za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia” 
 

2. § 11 ust.1 lit. n) otrzymuje brzmienie: 
„…za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót 
budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia” 
 

3. § 11 ust.1 lit. u) otrzymuje brzmienie: 
„…za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym 
mowa w § 1 ust. 9, w tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów 
szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 
Zamawiającego - 0,05% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 
ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia” 
 
 
 
Zamawiający zmienia TOM II SIWZ Formularz Aktu Umowy, zgodnie z załączonym plikiem - 
załącznik numer 1 do zmiany SIWZ. 
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IV. Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie: 

 
1. SEKCJI IV, pkt IV.6.2), który otrzymuje brzmienie: 
 

…”Data: 2020-09-02, godzina: 13:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje  
z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu 
> Język polski”… 
 

 
 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Powyższe zmiany treści SIWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10520,Budowa-drogi-2KDY-na-
terenie-Nowego-Centrum-Lodzi.html 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
powyższych udzielonych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian.                                                                           

 
 
 

          
Z-CA DYREKTORA 

ds. Rewitalizacji Obszarowej 
i Inwestycji Kubaturowych  

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

Andrzej Mikołajewski 
 

 
 
 
Załącznik: 
Załącznik nr 1 - Zmieniony Tom II SIWZ - Formularz Aktu Umowy 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Magdalena Filipczak 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-62 
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Łódź, dnia 28.08.2020 r. 
ZIM-DZ.2620.32.2020 
 
 
 

 
WYKONAWCY 

                                                   
   
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn: „Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum 
Łodzi” Nr sprawy ZIM-DZ.2620.32.2020 
 

    
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający 
udziela poniższych odpowiedzi.  

 
ZESTAW 1 

Pytanie 1:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentów formalnych o Decyzję Pozwolenia na budowę i 
Zgłoszenia. Powyższe dokumenty nie zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż niezbędne dokumenty zezwalające na rozpoczęcie robót zostaną 
przekazane po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu projektu TOR. Zamawiający jest aktualnie 
w trakcie uzyskiwania w/w dokumentów. 
                              
Pytanie 2:  
Prosimy o potwierdzenie że Dokumentacja Projektowa jest kompletna dla realizacji zadania 
budowy drogi 2KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ze względu na postępujące zmiany dotyczące sąsiedniej 
inwestycji, tj. 7KDY, Zamawiający przekaże autorowi opracowania dokumentacji projektowej 
ostateczne wytyczne do zaktualizowania projektu okablowania dla monitoringu. Zmiany 
dotyczyć mogą wyboru rozwiązania umiejscowienia skrzynek dla monitoringu.  
 
Pytanie 3:  
Prosimy o przekazanie odwiertów geologicznych na obszarze prowadzenia prac – prosimy o 
wskazaniem układu warstw podłoża gruntowego dla terenu prowadzonych prac - nie zostały 
dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 

 
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż opracowanie geologiczne zawierające układ warstw podłoża 
gruntowego znajduje się w dokumentacji projektowej „CZĘŚĆ I – ZESZYT 2 – V 
OPRACOWANIE GEOLOGICZNE”. 
 
Pytanie 4:  
Z uwagi na połączenie oświetlenia 2KDY z oświetleniem inne inwestycji, tj. 7KDY prosimy o 
przedstawienie pełnego schematu sieci, niezbędnych obliczeń i doboru zabezpieczeń – nie 
zostały dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż miejscem zasilania instalacji oświetlenia jest słup oświetlenia 
podstawowego na terenie drogi 7KDY. Szczegóły dot. zasilania zostały przedstawione na 
rysunku pt. „schemat jednokreskowy”. Oświetlenie zostało zaprojektowane kablem YAKY 
5x16, podział opraw na 3 fazy. Obliczenia zostały zawarte w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 5:  
Prosimy o przekazanie detalu połączenia z 3KDY i 7KDY- nie zostały dołączone do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu 
umowy. 
Wycinek rysunku z uszczegółowieniem styku nawierzchni: 
 

 
 
Pytanie 6:  
Prosimy o przekazanie dokumentów wskazanych w opracowaniu „wg odrębnego 
opracowania” np. na rys BZB54-PW-KDS-RYS-00001-3.pdf. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż opracowanie jest kompletne. Po podpisaniu umowy zostanie 
przekazane opracowanie bez powyższego zapisu. 
 
Pytanie 7:  
Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni środkowej ? 
(opis techniczny określa wykonanie płytami granitowymi 40x60, a rysunki 25x25). 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż rysunki określają nawierzchnię na pochylni środkowej (pochylnia 
nr 3 – rys. BZB54-PW-PZT-RYS00108-3) jako typ nawierzchni nr 2 – płyty granitowe 40x60. 
 
Pytanie 8:  
Prosimy o jednoznaczne określenie materiału wykończeniowego na pochylni południowej 
(opis techniczny w PB określa wykonanie klinkierem, natomiast rysunek pokazuje wykonanie 
z płyt granitowych). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż pochylnia nr 1 (południowa) zgodnie z rysunkami PZT 
wykończona jest nawierzchnią nr 3 – płyty granitowe 25x25. Pochylnia nr 2 (północna) jest 
wykończona w klinkierze. 
 
Pytanie 9:  
Odwodnienie zostało narysowane jako niebieska gruba kreska (tak samo jak szyna stalowa 
zatopiona) oraz czerwone kreskowane linie. Prosimy o wyjaśnienie położeń i ujednolicenie 
oznakowania na dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż szyny wrysowane są innym kolorem niż odwodnienie. Na 
rysunkach z branży instalacyjnej szyny są zatem wyszarzone.  
 
Pytanie 10:  
Prosimy o wskazanie jakości materiałów na detalach rysunków tak aby Wykonawca wiedział 
jakich parametrów oczekuje Zamawiający, z uwagi na to, że nie zostały one określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż jakość materiałów określona została w opracowaniu STWIORB. 
 
Pytanie 11:  
Prosimy o jednoznaczne wskazanie miąższości warstwy podsypki pod kostką klinkierową 
(opis zawiera warstwę 4 cm rysunki zaś 5 cm). 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż miąższość warstwy podsypki pod kostką klinkierową wynosi 4 cm. 
                                              
Pytanie 12:  
Prosimy o jednoznaczne określenie wymiarów kostki klinkierowej, w większości 
dokumentacji miąższość warstwy kostki to 7 cm, a w przekroju pochylni ma ona 6cm. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wysokość kostki klinkierowej wynosi 7 cm. 
 
Pytanie 13:  
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o poprawny schemat położenia warstw 
wykończeniowych oraz wrysowanie kopertowań oraz rzędnych na połączeniu z istniejącymi 
nawierzchniami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wszelkie uszczegółowienia zostaną przekazane po podpisaniu 
umowy. 



 

  4 

 
 
 
Pytanie 14:  
Z uwagi na budowę systemu CCTV w ciągu 2KDY zawierającego kolejne pk. kamerowe 
prosimy o informację, o jakie elementy należy rozbudować system miejski. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż należy zapewnić 2 szt. Przestrzeni dyskowej RAID 6 o pojemności 
rzędu 6000 GB 
 
Pytanie 15:  
Prosimy o określenie sposobu „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych 
budynków na działce sąsiedniej nr 180/68. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż sposób „zamknięcia” nawierzchni w miejscach projektowanych 
budynków został pokazany w opracowaniu drogowym dokumentacji. 
 
Pytanie 16:  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski 
(zgodnie z Ustawą PB) w trakcie realizacji prac. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zapewni ze strony Projektanta nadzór autorski w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności. 
 
Pytanie 17:  
Prosimy o modyfikację postanowień §8 ust 17 poprzez wykreślenie obowiązku ujęcia w 
wynagrodzeniu kosztu prac projektowych z uwagi na fakt, że Przedmiot Zamówienia nie 
obejmuje wykonania prac projektowych przez Wykonawcę i z tego względu postanowienie te 
są sprzeczne z zakresem Przedmiotu Zamówienia. Ewentualnie wnosimy o jednoznaczne 
określenie przez Zamawiającego jakie prace projektowe miałby wykonywać Wykonawca w 
ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia i przesłanie szczegółowe zakresu tych prac 
umożliwiającego wykonanie wyceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. Równocześnie Zamawiający 
informuje, iż wszystkie obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w SIWZ. 
 
Pytanie 18:  
Wnosimy o usunięcie postanowień §1 ust 3 lit. q, z uwagi na fakt, że Wykonawca nie ma 
możliwości wykonania wyceny tego zakresu prac, ponieważ dokumentacja projektowa 
została wykonana na zlecenie Zamawiającego i wprowadzanie ewentualnych zmian 
odbywać się będzie na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a autorem 
dokumentacji projektowej, na które Wykonawca nie ma wpływu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 19:  
Prosimy o potwierdzenie, że profil ułożenia linii 110kV jest zgodny z zamieszczonym w 
dokumentacji przetargowej. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że profil ułożenia linii 110kV, który został zamieszczony w 
dokumentacji przetargowej może różnić się w stosunku do stanu istniejącego w związku z 
prowadzonymi pracami na styku budowy drogi 2KDY z drogą 7KDY (usunięcie kolizji linii 
kablowej z projektowaną drogą podziemną). 
 
Pytanie 20:  
Prosimy o potwierdzenie, że profil kanalizacji teletechnicznej i zastosowane rozwiązania są 
zgodne z wymaganiami Zamawiającego i ZDiT. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zastosowane rozwiązania są zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego i ZDiT. 
 
Pytanie 21:  
Z uwagi na sąsiedztwo RPZ Śródmieście prosimy o informację, czy uzgodniono z Gestorem 
Sieci (podczas prowadzenia prac) możliwość dojazdu służb PGE do swoich urządzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie prowadził żadnych uzgodnień z Gestorem Sieci. 
                                              
Pytanie 22:  
Prosimy po potwierdzenie, że projektowane nasadzenia mają być zgodne z przedstawionymi 
dokumentami i zbliżeniami z infrastrukturą podziemną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż projektowane nasadzenia uzgodnione zostały  z Biurem Architekta 
Miasta. W opisie technicznym w projekcie zieleni znajduje się informacja na temat rozwiązań 
w przypadku z potencjalnymi kolizjami z infrastrukturą podziemną. 
 
Pytanie 23:  
Prosimy o informację, czy dokumentacja przetargowa uwzględnia w swoim zakresie 
możliwość ułożenia zasilania sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY. 
Odpowiedź: 
Dokumentacja przetargowa nie uwzględnia w swoim zakresie ułożenia zasilania 
sąsiedniej inwestycji, tj. drogi podziemnej w ciągu 7KDY. 
 
Pytanie 24:  
W dokumentacji branży sanitarnej widnieją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla 
potrzeb dz. 180/68. Prosimy o informację, kiedy przewidywana jest realizacja tego zakresu? 
Powyższe jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac w ramach Przedmiotu 
Zamówienia dot. instalacji sanitarnych na terenie 2KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie posiada informacji, kiedy przewidywana jest realizacja robót 
na działce 180/68. 
 
Pytanie 25:  
Prosimy o informację, czy sieci sanitarne będą wykonywane zgodnie z Decyzją Pozwolenia 
na budowę lub Zgłoszenia. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie wskazanych dokumentów, 
gdyż nie zostały one dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 
 
Pytanie 26:  
Prosimy o informację, czy sieci wod-kan w ciągu ul. 3KDY zostały przejęte przez ZWiK. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy na temat drogi 3KDY. 
 
Pytanie 27:  
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wytyczne PGE i PKP Energetyka dot. pracy 
w zbliżeniu linii 110kV i w przypadku gdy takie wytyczne Zamawiający uzyskał prosimy o ich 
przekazanie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż warunki prac w zbliżeniu znajdują się w części dokumentacji z 
załącznikami formalnymi. 
 
Pytanie 28:  
Z uwagi na silnie zurbanizowany teren wokół przewidywanego placu budowy, inne toczące 
się inwestycje, prosimy o wskazanie możliwych punktów poboru mediów na potrzeby 
zaplecza budowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Pytanie 29:  
Prosimy o wskazanie terenu przewidzianego na potrzeby zaplecza budowy, placów 
składowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż powyższe pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Pytanie 30:  
Prosimy o precyzyjne podanie jaki zakres prac przedmiotu zamówienia stanowi 
przebudowa drogi 2KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zakres prac przedstawiony został w dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie 31:  
Prosimy o wskazanie czy Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych 
wyłączeń i nadzorów ze strony PGE i PKP Energetyka. 
Odpowiedź: 
Wykonawca winien w swojej ofercie zawrzeć koszty ewentualnych wyłączeń i nadzorów ze 
strony PGE i PKP Energetyka. 
                                              
Pytanie 32:  
Z uwagi na połączenie urządzeń monitoringu CCTV 2KDY z sąsiednią inwestycją 7KDY 
prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć koszty związane z wejściem na tą budowę i 
na jakich dokładanie zasadach się to odbędzie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy jest koordynacja z sąsiednimi inwestycjami 
i ewentualne roboty oraz koszty z tym związane. 
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Pytanie 33:  
Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy ująć koszty związane w szczególności z 
postanowieniami § 1, pk. 3 ustęp d) umowy, tj. wykonaniem inwentaryzacji budynków i dróg 
sąsiadujących z placem budowy przed rozpoczęciem robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż w ofercie należy ująć wszystkie w/w koszty. 
 
Pytanie 34:  
Prosimy o określenie długości gwarancji na zabudowywane materiały/urządzenia 
elektryczne i teletechniczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż gwarancja na zabudowywane materiały/urządzenia elektryczne 
wynosi 5 lat, natomiast na słupy 10 lat.  
 
Pytanie 35:  
Prosimy o informację, kto będzie ponosił koszty wejścia w tereny osób trzecich niezbędnych 
do realizacji inwestycji i czy Zamawiający jest w posiadaniu takich zgód. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność wejścia w teren przyległy do inwestycji w 
celu prawidłowej realizacji zadania, oraz związane z tym koszty, pozostaje po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 36:  
W związku z postanowieniami § 1 ust. 3 lit. hh, prosimy o szczegółowe wskazanie, jakie 
podmiotu planują wykonywanie prac na terenie budowy oraz w jakich terminach. Obecne 
brzmienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest niejasne w tym zakresie i 
nie pozwala na przewidzenie sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie posiada takiej wiedzy. 
 
Pytanie 37:  
Prosimy o informacje czy realizowane prace objęte Przedmiotem Zamówienia będą 
ingerowały w zakresy wykonane przez inne podmioty i objęte gwarancją tych wykonawców. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, prosimy o informacje czy w przypadku 
ingerencji w zakresy wykonane przez innych wykonawców zasady gwarancji tych 
wykonawców została z nimi uzgodnione i jeżeli tak prosimy o przesłanie uzgodnienia lub 
wyjaśnienie na jakich zasadach te ingerencje będą się odbywały. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ewentualna konieczność ingerencji w zakresy wykonanych 
sąsiednich inwestycji, tj. wszelkie uzgodnienia związane z gwarancją i technologią 
prowadzonych prac, leżą po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 38:  
Z uwagi na prowadzone prace w ciągu 7KDY prosimy o podanie planowanego zakończenia 
prac budowy 7KDY. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż planowany termin zakończenia budowy drogi 7KDY to 
30.08.2021. 
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Pytanie 39:  
Prosimy o informację czy Zamawiający planuje realizować w trakcie trwania umowy na jej 
terenie inne prace bądź udostępnić teren osobą trzecim. Prosimy o podanie zakresu i 
terminu planowanych realizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie ma wiedzy na temat planowanych inwestycji na sąsiednich 
działkach. 
 
Pytanie 40:  
Prosimy o wykreślenie z postanowień § 1 ust. 3 lit. jj umowy obowiązku weryfikowania z 
gestorami sieci przebiegu sieci przez teren budowy. Taka weryfikacja dokonywana jest na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej i za jej prawidłowość odpowiada projektant. 
Prosimy zatem o potwierdzenie, że taka weryfikacja została przeprowadzona. Ponadto w 
związku z nałożeniem na Wykonawcę, w tym samym postanowieniu, obowiązku realizacji 
wszystkich obowiązków wynikających z uzgodnień i warunków gestorów sieci, prosimy o 
potwierdzenie, że wszystkie warunki i uzgodnienia z gestorami sieci zostały dołączone do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż brak tego potwierdzenia uniemożliwia 
Wykonawcy wyliczenie kosztów wykonania tych czynności i prac. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

ZESTAW 2 
Pytanie 1:  
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia swoim 
zakresem nie wychodzi poza przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową – 
na rysunkach sytuacyjnych w projektach branżowych znajdują się takie elementy jak 
„projektowany wodociąg DN100 (wg odrębnego opracowania), projektowana kanalizacja 
DN200 (wg odrębnego opracowania), projektowany kabel oświetleniowy (wg odrębnego 
opracowania) – prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z tą infrastrukturą nie stanowią 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
Projektowany wodociąg DN100 oraz projektowana kanalizacja DN 200 nie stanowią 
przedmiotu zamówienia, natomiast projektowany kabel oświetleniowy należy uwzględnić w 
wycenie. 
 
Pytanie 2:  
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia 
przebudowy linii kablowej 110 kV, a jedynie zgodne z projektem wykonawczym 
zabezpieczenie robót branży sanitarnej wykonywanych w sąsiedztwie linii. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje w ramach zamówienia przebudowy linii kablowej 110kV a 
jedynie zgodne z projektem wykonawczym zabezpieczenie robót branży sanitarnej 
wykonywanych w sąsiedztwie linii. 
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Pytanie 3:  
§ 11 ust. 1 lit. a) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w 
wysokości  0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 
1 umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 4:  
§ 11 ust. 1 lit. b) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie 
rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 5:  
§ 11 ust. 1 lit. f) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 6:  
§ 11 ust. 1 lit. h) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 7:  
§ 11 ust. 1 lit. i) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za brak 
zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za brak zapłaty lub 
nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia”. 
 
Pytanie 8:  
§ 11 ust. 1 lit. n) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, 
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o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za 
każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w 
przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót budowlanych, o którym 
mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy 
dzień kalendarzowy opóźnienia”. 
 
Pytanie 9:  
§ 11 ust. 1 lit. u) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 
1 ust. 9, w tym również za zwłokę w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia 
cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę brzmienia treści na: „za opóźnienie w 
przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym mowa w § 1 ust. 9, w 
tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego 
uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego – 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia”. 
 
Pytanie 10:  
§ 11 ust. 1 lit. v) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 5 ust. 1 – w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 11:  
§ 11 ust. 1 lit. x) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na następującą: „za 
nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10 ust. 6 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 12:  
Uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, 
wyznaczonego obecnie na 20.08.2020 r., poprzez przedłużenie go co najmniej o kolejne 7 
dni (tj. do dnia 27.08.2020 r.). Prośba o dodatkowy czas na złożenie ofert jest uzasadniona 
ze względu na okres wakacyjny, który wpłynął negatywnie na sytuację kadrową zarówno u 
wykonawców jak i potencjalnych podwykonawców, usługodawców i dostawców. Zwracamy 
uwagę, że zamówienie ma charakter wielobranżowy i ryczałtowy, zatem kluczowe jest 
precyzyjne wyliczenie kosztów dające wykonawcom możliwość ograniczenia rezerw  
finansowych przewidywanych na pokrycie ewentualnych ryzyk, związanych z realizacją 
zamówienia, co w sposób znaczący może przełożyć się na korzystniejsze dla 
Zamawiającego ceny ofertowe. Należy podkreślić, iż celem Wykonawcy jest wykonanie 
wyceny na tyle kompletnej, dokładnej i realnej, aby na etapie realizacji nie pojawiły się żadne 
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trudności, ani przeszkody. Z powyższego względu wydłużenie czasu na złożenie ofert byłoby 
korzystne zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego, dając gwarancję wykonania 
przedmiotu umowy w sposób terminowy i zgodny z oczekiwaniami obu stron. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę. 
 
 

 
 
 

ZESTAW 3 
 
Pytanie 1:  
§ 1 ust. 3 lit. q) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie punktu w związku z faktem, iż 
zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, zatem wykonywanie prac projektowych 
związanych z wprowadzeniem zamiennych rozwiązań projektowych na wniosek Wykonawcy 
lub nadzoru inwestorskiego należy do projektanta w ramach pełnionego nadzoru 
autorskiego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 2:  
§ 6 ust. 1 Aktu Umowy – W związku z dopuszczeniem możliwości spełnienia obowiązku 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę poprzez skorzystanie przez Wykonawcę z usług 
Podwykonawcy, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie okresu obowiązywania obowiązku 
poprzez jego ograniczenie do okresu, w którym realizowane będą roboty budowlane branży 
drogowej. Prosimy o modyfikację treści na następującą: „Wykonawca zobowiązuje się w 
okresie realizacji umowy w zakresie wykonania robót budowlanych branży drogowej do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących prace 
w branży drogowej.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 3:  
W związku z procedurami opisanymi w § 7 ust. 4 i 5 Aktu Umowy, Wykonawca prosi o 
potwierdzenie, że zapisy ust. 3 odnoszą się do umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zapisy ust. 3 odnoszą się do wszystkich umów o 
podwykonawstwo. 
 
Pytanie 4:  
§ 7 ust. 4, pkt 5) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o skrócenie terminu, w którym 
Zamawiający może zgłosić sprzeciw w stosunku do umowy do 7 dni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 5:  
§ 7 ust. 4, pkt 7) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu zdania wyrażenia 
„jeśli uwagi te są zasadne i dotyczą naruszenia warunków kontraktu”. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 6:  
§ 8 ust. 17 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w związku z faktem, iż 
zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, koszty związane z wykonaniem projektów 
odnoszą się jedynie do kosztów wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu. 
 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy leżą wszelkie prace oraz związane z tym 
koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. 
 
Pytanie 7:  
§ 8 ust. 18 Aktu Umowy – Dodatkowe roboty budowlane to roboty nieprzewidywalne.  
Nieprzewidywalność wystąpienia dodatkowych robót musi mieć charakter obiektywny i 
wynikać z przyczyn zewnętrznych, co oznacza, że dodatkowych robót nie mógł przewidzieć 
zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, dodatkowe 
roboty budowlane nie mogą być objęte zamówieniem podstawowym. Wykonawca składając 
ofertę, zakłada że Zamawiający dołożył należytej staranności na etapie przygotowania 
postępowania, a zatem opis przedmiotu zamówienia (w szczególności projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz STWiORB) zawiera pełen zakres robót niezbędnych do wykonania 
w celu prawidłowej realizacji zamówienia i stanowi podstawę do sporządzenia 
porównywalnych ofert. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp, pojawienie się konieczności 
wykonania robót dodatkowych, stanowi podstawę do zmiany umowy. W związku z 
powyższym wnosimy o zmianę sformułowania „wszystkie roboty dodatkowe” na „roboty 
niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 8:  
§ 15 ust. 2 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu. Zgodnie z Art. 29 ust. 1 
Ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Danie 
Zamawiającemu swobody nieograniczonego wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do STWiORB lub dokumentacji projektowej, przy jednoczesnym pozbawieniu 
Wykonawcy możliwości zwiększenia wynagrodzenia z tego tytułu uniemożliwia oszacowanie 
ryzyka, a w konsekwencji prawidłowe sporządzenie oferty. W związku z powyższym 
przytoczony zapis jest niezgodny z Ustawą Pzp. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie 9:  
§ 11 ust. 1, lit. c) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 2,5% 
wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
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Pytanie 10:  
§ 11 ust. 1, lit. r) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary do wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 
Pytanie 11:  
§ 11 ust. 3 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o dopisanie lit. b) o następującej treści: „z tytułu 
dokonania odbioru robót w terminie dłuższym niż 21 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru w wysokości 0,5%”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę. 
 
 

ZESTAW 4 
Pytanie 1:  
W związku z faktem, iż przekazana przez Zamawiającego dokumentacja geotechniczna 
ogranicza się do odwiertów wykonanych na działkach przyległych, Wykonawca zwraca się z 
prośbą o zezwolenie na wejście na teren planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertu 
geotechnicznego, który potwierdzi warunki gruntowo-wodne opisane w dokumentacji 
przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wejście na teren planowanej inwestycji w celu 
wykonania odwiertu geotechnicznego. 
 
 
II.  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany 

treści SIWZ w poniższym zakresie: 
 
1. W Tomie I SIWZ pkt 13.2 otrzymuje brzmienie: 

…”13.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem 
opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco: 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
Oferta w postępowaniu pn: 

 
„Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum Łodzi”  

 
Nr sprawy ZIM-DZ.2620.32.2020 

 
Nie otwierać przed dniem 02.09.2020 r., godz. 14:00 

 
 
2. W Tomie I SIWZ pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 
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...”14.1 Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w Centrum Usług 
Wspólnych (Kancelaria ZIM), ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2020 r., godz. 13:00.”… 

 
3. W Tomie I SIWZ pkt 19.1 otrzymuje brzmienie: 

...”19.1   Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175, sala Centrum Sterowania Ruchem, w dniu 02.09.2020 r., 
o godz. 14:00.”… 

 
4. W Tomie IV pkt 14.1 otrzymuje brzmienie: 

…”14.1.  Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 02.09.2020 r., godz. 13:00.”… 

 
5. W Tomie IV pkt 19.1.1 otrzymuje brzmienie: 

…”19.1.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Zarządzie Inwestycji Miejskich, w Łodzi,  
ul. Piotrkowska 175, sala CSR, w dniu 02.09.2020 r., o godzinie 14:00.”… 
 

III.  Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany  
treści TOMu II SIWZ w poniższym zakresie:  
 

1. § 11 ust. 1 lit. i) otrzymuje brzmienie: 
„…za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia” 
 

2. § 11 ust.1 lit. n) otrzymuje brzmienie: 
„…za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót 
budowlanych, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 8 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia” 
 

3. § 11 ust.1 lit. u) otrzymuje brzmienie: 
„…za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów szczegółowych/odkrycia cenowego, o którym 
mowa w § 1 ust. 9, w tym również za opóźnienie w przekazaniu kosztorysów 
szczegółowych/odkrycia cenowego uwzględniających zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 
Zamawiającego - 0,05% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 
ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia” 
 
 
 
Zamawiający zmienia TOM II SIWZ Formularz Aktu Umowy, zgodnie z załączonym plikiem - 
załącznik numer 1 do zmiany SIWZ. 
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IV. Zamawiający wprowadza zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie: 

 
1. SEKCJI IV, pkt IV.6.2), który otrzymuje brzmienie: 
 

…”Data: 2020-09-02, godzina: 13:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje  
z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu 
> Język polski”… 
 

 
 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Powyższe zmiany treści SIWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10520,Budowa-drogi-2KDY-na-
terenie-Nowego-Centrum-Lodzi.html 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
powyższych udzielonych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian.                                                                           

 
 
 

          
Z-CA DYREKTORA 

ds. Rewitalizacji Obszarowej 
i Inwestycji Kubaturowych  

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
 

Andrzej Mikołajewski 
 

 
 
 
Załącznik: 
Załącznik nr 1 - Zmieniony Tom II SIWZ - Formularz Aktu Umowy 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Magdalena Filipczak 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-62 

 

 


