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ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 

90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 

NIP: 725-21-32-934 

http://zim.lodz.bip-e.pl 

 

ZIM-DZ.2621.12.2020      Łódź, dn. 25.09.2020 r. 

                                   

 
 
WYKONAWCY 

 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Program 
niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych 
i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska 
w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów 
do ul. Lodowej”, Nr sprawy ZIM-DZ.2621.12.2020 
 
 

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

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej Pzp – Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie 

art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w poniżej wskazanym zakresie: 

 

Uwaga: Zamawiający zachował oryginalną pisownię pytań. 

 

ZESTAW 1 

1. Branża torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego. Konstrukcja torowiska. 

W projekcie wykonawczym od początku opracowania w KM 0+000 do około KM 0+022 
zaprojektowano klasyczną konstrukcję torowiska, natomiast w projekcie budowlanym w tym 
miejscu jest zaprojektowane torowisko z żelbetowych płyt torowych[T1]. Dodatkowo 
przedmiar jest spójny z projektem budowlanym, a nie z wykonawczym. Którą konstrukcję 
torowiska zastosować na wyżej wymienionym odcinku? 
 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
  

2. Sieć trakcyjna. Zad3. Torowisko Przybyszewskiego. 

W projekcie wykonawczym, projekcie budowlanym oraz przedmiarze brakuje branży sieci 
trakcyjnej. Czy Wykonawca powinien sam zaprojektować sieć trakcyjną i w cenie ryczałtowej 
zawrzeć również projekt sieci trakcyjnej? 
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Odpowiedź: 

Projekt budowlano-wykonawczy sieci trakcyjnej zamieszczony został w Tomie 2 Projektu 
budowlanego pn. Branża torowa i sieć trakcyjna a przedmiar w Tomie 1.2 folderu  
z przedmiarami. Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi 
projekt budowlano-wykonawczy a wszystkie przedmiary udostępnione są  
jedynie w celach poglądowych. 
  
 

3. Branża torowa. Zad3. Torowisko Przybyszewskiego. 

Brakuje przedmiaru na branżę torową, czy Zamawiający udostępni przedmiar? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
  
 

4. Branża torowa. Zad2 i Zad3. 

Czy Zamawiający potwierdzi że początek „Zad3. Torowisko Przybyszewskiego” jest 
kontynuacją „Zad2. Wiaduktu Przybyszewskiego”. Zaczynając od Zad2. KM 0+000 w 
kierunku zachodnim, idąc kilometrażem w dół. 
 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

5. Branża torowa. Zad2. Wiadukt Przybyszewskiego. 

W projekcie wykonawczym zaprojektowano konstrukcję toru typu „węgierskiego” z płytą 
prefabrykowaną grubości 18cm oraz szyną Lk-1 na całej długości zadania tj. od km 0+000 do 
km 0+559,40. Natomiast w projekcie budowlanym konstrukcję toru typu „węgierskiego” 
zaprojektowano tylko na wiadukcie, na odcinkach przed i za nim zaprojektowaną konstrukcję 
z płyt prefabrykowanych gr 35cm oraz szyną 60R2. Przedmiar jest spójny z projektem 
budowlanym. Które rozwiązanie projektowe przyjąć do wyceny? 
 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

6. Branża torowa. Zad2 i Zad3. 

W projekcie wykonawczym na Zad2. Przekrój podłużny ma długość ok 630m, na projekcie 
wykonawczym Zad3. Rysunku przekroju podłużnego brak. W projekcie budowlanym na 
obydwu zadaniach znajdują się przekroje podłużne o Kilometrażach zgodnych z planami 
sytuacyjnymi projektów wykonawczych, na którym projekcie Wykonawca ma się opierać 
sporządzając wycenę. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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7. ST. Zad3. Torowisko Przybyszewskiego. 

Brakuje specyfikacji technicznej Tom 3.2. ST branża torowa. Czy Specyfikacja techniczna 
branży torowej z Zad2 znajdująca się w Tom 4.5 Torowa obowiązuje również nad Zad3? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
 
 

ZESTAW 2 

1. Czy warunek przetargowy określony w pkt. 6.3.3.1 IDW należy spełnić w ramach 
jednego czy kilku zamówień? 

  
Odpowiedź: 
Warunek przetargowy określony w pkt 6.3.3.1.SIWZ Tom I należy spełnić w ramach jednego 
lub dwóch zamówień/kontraktów. 
 
W związku z powyższym: 

 punkt 6.3.3.1 SIWZ Tom I otrzymuje brzmienie: 

„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób 
należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w ramach 
jednego lub dwóch zamówień/kontraktów, roboty budowlane polegające na wykonaniu 
budowy lub przebudowy 2 (dwóch) obiektów inżynierskich o łącznej wartości nie mniejszej 
niż 60 000 000,00 zł brutto”. 
 

 punkt 6.3.3.1.6 SIWZ Tom I otrzymuje brzmienie: 
„6.3.3.1.6 Zamawiający dopuszcza wykazanie robót budowlanych wykonanych w trybie 
zaprojektuj i wybuduj. W tym przypadku w składanych dokumentach należy wyodrębnić 
wartość wykonanych robót budowlanych.”  
 
Odpowiednie zmiany zostają wprowadzone również do ogłoszenia o zamówieniu.  

 
 
 

2. Czy Zamawiający  dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót gdy ta 
sama osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej 
specjalności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót. 
 
W związku z powyższym: 

 W punkcie 6.3.3.2 SIWZ Tom I z uwagi na omyłkowo powtórzoną numerację, 

wprowadza się zmianę numeracji tj. poniższa treść otrzymuje następującą 
numerację: 
„6.3.3.2.1.1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) 
oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). Dopuszcza się 
uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 
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zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia 
w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania 
przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w 
dotychczasowym zakresie.  
6.3.3.2.1.2 W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również 
kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a 
ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).  

6.3.3.2.1.3 W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, 
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone 
odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia 
usług transgranicznych.  
6.3.3.2.1.4 Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia – 
(okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) 
Zamawiający przyjmie zasadę:  
a) w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - Zamawiający do obliczenia 
wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013 r.- 31.12.2014 r.,  
b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 - Zamawiający do 
obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013 r. – 30.09.2013 
r.,  
c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014 r. – 28.04.2015 r. - 
Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014 
r. – 28.04.2015 r.„ 

 
 Ponadto po punkcie 6.3.3.2.1.4 dodaje się punkt 6.3.3.2.1.5 o treści: 

„6.3.3.2.1.5 Zamawiający dopuszcza dla wykazania warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie dysponowania osobami do realizacji zamówienia, możliwość łączenia 
funkcji kierowników robót, o których mowa w pkt 6.3.3.2.1. - 6.3.3.2.6., gdy ta sama 
osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej 
specjalności. 

 
Odpowiednie zmiany zostają wprowadzone również do ogłoszenia o zamówieniu. 

 
 
 

3. Czy Zamawiający posiada draft/wzór treści gwarancji stanowiącej zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy? Jeżeli tak, to Wykonawca prosi o udostępnienie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie określa draftu/wzoru treści gwarancji. Ostateczna treść gwarancji, o której 
mowa w pkt 23.1.12 ppkt 3) SIWZ winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z 
Zamawiającym.” 
 
 

4. Czy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części Zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
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części Zamówienia. 
 
 

5. Czy Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na czas trwania robót 
budowlanych minimum jednej osoby  bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy? 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zatrudnienia na czas trwania robót budowlanych osoby 
bezrobotnej. Zamawiający wprowadza stosowną zmianę do umowy. 
 
 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia gwarancji ubezpieczeniowej 
należytego wykonania umowy w formie elektronicznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia gwarancji ubezpieczeniowej należytego 
wykonania umowy w formie oryginału w formie elektronicznej (opatrzony kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia). 
 
 

7. Zgodnie z §16 ust. 3 wzoru umowy „Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały 
okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sią n a okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.” W 
nawiązaniu do przytoczonego paragrafu wzoru umowy, Wykonawca prosi o 
wyrażenie zgody na wniesienie  zabezpieczenia  w innej formie niż pieniądz, również 
na pełen zadeklarowany okres.  

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz wnosi sią na okres nie krótszy niż 5 lat, zatem nie 
ma przeszkód, aby wnieść  je na cały wymagany okres. 
 
 

ZESTAW 3 

1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla branży mostowej. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 

2. W przedmiarach branży drogowej dla wiaduktu w ul. Przybyszewskiego, w pozycjach 
nr 18 i 31, są „zerowe” ilości robót. Prosimy o podanie właściwych wartości. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

ZESTAW 4 

1. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Budowlany –  

W dokumentacji brakuje tomów 2.4 i 2.5, brak również jakiejkolwiek dokumentacji 

dotyczącej branży sanitarnej – prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Numeracja tomów zgodnie ze spisem dokumentacji. 
 

2. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy – Wykonawca 

wnosi o uporządkowanie numeracji tomów dokumentacji (przykładowo Tom 2  

to zarówno projekt branży drogowej jak i projekt wiaduktu północnego)  

oraz przekazanie spisu dokumentacji projektowej. Prosimy o możliwie szybkie 

uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji w poniższym zakresie – liczne braki 

w dokumentacji na etapie ogłoszenia zamówienia uniemożliwiają zapoznanie się 

Wykonawcy z przedmiotem zamówienia i sformułowanie ewentualnych pytań  

w terminie obligującym Zamawiającego do udzielenia na nie odpowiedzi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Numeracja tomów zgodnie ze spisem dokumentacji. 
 

3. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tomy 1 – 4 – 

W dokumentacji brakuje rysunków zbrojenia belek prefabrykowanych  

dla wszystkich obiektów, brak rysunków nr 4, 29 i 30 – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

4. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 2 – 

branża drogowa – W dokumentacji brakuje rysunków nr 3.5, 3.6, 3.7 – prosimy o 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

5. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 6 – W 

dokumentacji brakuje rysunku nr 74 – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

6. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 8 – Brak 

jakiejkolwiek dokumentacji – prosimy o uzupełnienie.  

 

Odpowiedź: 
Tom nr 8 nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia Wszystkie udostępnione tomy 

dokumentacji zostały ujęte w spisie dokumentacji. 

 

7. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 10 – Brak 

jakiejkolwiek dokumentacji – prosimy o uzupełnienie.  
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Odpowiedź: 
Tom nr 10 nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia Wszystkie udostępnione tomy 

dokumentacji zostały ujęte w spisie dokumentacji. 

 

8. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 11 – Brak 

jakiejkolwiek dokumentacji – prosimy o uzupełnienie.  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Numeracja tomów zgodnie ze spisem dokumentacji. 
 
 

9. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 12  

– Brak jakiejkolwiek dokumentacji – prosimy o uzupełnienie. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Numeracja tomów zgodnie ze spisem dokumentacji. 
 

 

10. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 20  

– W dokumentacji znajdują się dwa projekty oznaczone tym samym numerem 

tomu – wykonane przez różne jednostki projektowe – prosimy o wskazanie, który 

projekt jest wiążący.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Numeracja tomów zgodnie ze spisem dokumentacji. 
 
 

11. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy  

– Brak jakiejkolwiek dokumentacji dla branży sanitarnej – przebudowa sieci 

wodociągowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci 

ciepłowniczej (zgodnie z pkt 3.2 Tomu I SIWZ) – prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

12. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy –  

W dokumentacji brakuje przedmiarów branży mostowej – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
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13. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy  

– W dokumentacji brakuje Specyfikacji Technicznych dotyczących robót 

drogowych – prosimy o uzupełnienie. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
 

 

14. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy  

– W dokumentacji brakuje przedmiarów oraz Specyfikacji Technicznych 

dotyczących murów oporowych, schodów i pochylni – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

 

15. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy  

– W dokumentacji brakuje przedmiarów oraz Specyfikacji Technicznych 

dotyczących branży sanitarnej – prosimy o uzupełnienie. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 
 

16. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy  

– W dokumentacji brakuje przedmiarów oraz Specyfikacji Technicznych 

dotyczących budowy monitoringu wizyjnego oraz tablic informacji pasażerskiej  

– prosimy o uzupełnienie. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 
 

17. Tom III SIWZ, Wiadukty Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy  

– W dokumentacji brakuje przedmiarów oraz Specyfikacji Technicznych 

dotyczących wykonania docelowej organizacji ruchu – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Specyfikacja techniczna oraz przedmiar dotyczące wykonania docelowej organizacji ruchu 
znajdują się w branży drogowej dokumentacji. Jednocześnie informujemy, że podstawę 
wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-wykonawczy, a wszystkie przedmiary 
udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
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18. Tom III SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 1  

– Projekt Wykonawczy stanowi kopię Projektu Budowlanego – prosimy  

o uzupełnienie prawidłowego Projektu Wykonawczego. 

 

Odpowiedź: 

Zamieszczony projekt branży torowej i sieci trakcyjnej jest projektem budowlano-

wykonawczym. 

 

 

19. Tom III SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 2  

– Brak projektu trakcji tramwajowej (pusty folder), brakuje również przedmiaru dla 

sieci trakcyjnej – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Projekt sieci trakcyjnej jest projektem budowlano-wykonawczym i zamieszczony został w 
folderze z projektem budowlanym (Tom 2). Zamawiający dokonał stosownych zmian w 
zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. Jednocześnie informujemy, że podstawę 
wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-wykonawczy a wszystkie przedmiary 

udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

20. Tom III SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy, Tom 5 – Brak 

przedmiaru oraz Specyfikacji Technicznych dla projektu stałej organizacji ruchu – 

prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź  na pytanie nr 17 Zestaw 4. 

 

 

21. Tom III SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy – Brak projektu 

wykonawczego, przedmiaru oraz Specyfikacji Technicznych dla branży torowej – 

prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Projekt branży torowej jest projektem budowlano-wykonawczym i zamieszczony został 
w folderze z projektem budowlanym (Tom 2). Zamawiający dokonał stosownych zmian w 
zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. zamieszczając przedmiar oraz Specyfikację 
Techniczną dla branży torowej. Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny 
zamówienia stanowi projekt budowlano-wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione 

są jedynie w celach poglądowych. 

 

22. Tom III SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy – Brak projektu 

wykonawczego oświetlenia drogowego – prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Przebudowa oświetlenia ujęta została w Projekcie przebudowy układu drogowego (Tom 1). 
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23. Tom III SIWZ, Torowisko Przybyszewskiego, Projekt Wykonawczy – Brak 

jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej przebudowy kolizji z sieciami sanitarnymi – 

prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie, że takie kolizje nie występują. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

 

24. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kopii Decyzji Prezydenta Miasta 

Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający załączył decyzję ZRID w Tomie III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

  

 

25. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że całość przekazanej 

dokumentacji jest zgodna z Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi  

Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Zadanie 2 Wiadukt Przybyszewskiego będzie realizowana  

na podstawie decyzji ZRID nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r., natomiast Zadanie  

nr 3 na podstawie zgłoszenia robót. Decyzja ZRID została wydana na podstawie 

dokumentacji sporządzonej przez biuro projektowe WIK Zakład Usług Mostowych Spółka z 

o.o. z Gdańska. Aktualizacja projektu wykonana przez firmę Progreg Sp. z o. o. z Krakowa 

nie wprowadziła zmian powodujących konieczność uzyskania zamiennej decyzji. 

 

 

26. Wykonawca zawraca się z prośbą o potwierdzenie, że Decyzja Prezydenta Miasta 

Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej jest aktualna i uprawnia Wykonawcę do prowadzenia robót 

budowlanych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ww. decyzja jest aktualna i uprawnia Wykonawcę  

do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową. 

 

 

27. Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kopii zgłoszenia wykonania  robót  

budowlanych z  dnia 25.10.2019 r. w zakresie przebudowy odcinka torowiska 

tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, a także budowa wjazdu dla autobusów  

z przystanku Przybyszewskiego  -  Lodowa  na  ulicę  Przybyszewskiego   

w  kierunku  wschodnim. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

28. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie że przebudowa odcinka 

torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, a także budowa wjazdu  

dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa  na  ulicę  

Przybyszewskiego  w  kierunku  wschodnim może być w całości zrealizowana  

na podstawie zgłoszenia z dnia 25.10.2019 r. i nie będzie konieczne uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

 

29. W związku z faktem, iż kluczową częścią zamówienia są roboty budowlane 

wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej PKP nr 540 Łódź Chojny 

- Łódź Zarzew, Wykonawca prosi o przekazanie uzgodnień z właściwym 

zakładem linii kolejowych PKP m.in. w zakresie wytycznych, wymagań  

oraz możliwości zamknięć torowych. 

 
Odpowiedź: 
Wszelkie uzgodnienia z PKP dotyczące robót budowlanych wykonywanych  

w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej PKP nr 540 Łódź Chojny - Łódź Zarzew leżą w 

gestii Wykonawcy. 

 

 

30. Czy w toku przygotowania postępowania wymagane było uzyskanie Decyzji  

o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji? Jeśli tak, 

Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie kopii DŚU. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

ZESTAW 5 

W załączonej dokumentacji brak jest wszystkich przedmiarów robót, m.in. na roboty 
mostowe.  Prosimy o ich uzupełnienie 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r 
Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
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ZESTAW 6 

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: 

Umowa dopuszcza wprowadzenie rozwiązań zamiennych przez Wykonawcę  

i na jego wniosek o ile wystąpi taka potrzeba. Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie 

objętym pytaniem. 

 

 

2. § 1 ust. 3 lit. z) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o wyjaśnienie jaki miałby być cel 

spotkania informacyjnego z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren 

objęty inwestycją w temacie planowanych wycinek. Przypominamy, że inwestycja 

prowadzona jest w formule buduj, a zgodnie z zapisami SIWZ, wydane zostały 

właściwe decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych, a także 

wycinki drzew zgodnie z projektem budowlanym. 

 

Odpowiedź: 

Celem spotkania jest wskazanie drzew niezbędnych do wycinki i omówienie konieczności ich 

wycinki. Spotkanie ma charakter informacyjny. 

 

 

3. § 1 ust. 3 lit. bb) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o usunięcie z punktu 

sformułowania „lub pozostawania w opóźnieniu”. Zamawiający nie powinien 

wymagać od Wykonawcy nadrabiania na jego koszt opóźnień, które nie powstały 

z jego winy. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 

 

 

4. § 1 ust. 3 lit. hh) oraz ii) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w 

przypadku gdy opisane sytuacje będą generowały szkody lub opóźnienia 

niezależne od Wykonawcy, będzie to stanowiło podstawę do zmiany Umowy 

zgodnie z zapisami § 15. 

 

Odpowiedź: 

Możliwość i zakres zmian umowy zostały określone  w par 15 Formularza Aktu Umowy. 

 

 

5. § 1 ust. 3 lit. jj) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że punkt nie 

dotyczy sytuacji, w której na podstawie zweryfikowanego przebiegu sieci przez 

teren budowy, na drodze uzgodnień z gestorami konieczne okaże się 



 

Strona 13 z 65 

 
 

wprowadzenie rozwiązań zamiennych, których Wykonawca przy zachowaniu 

należytej staranności nie był w stanie przewidzieć na etapie składania oferty – 

sytuacja taka będzie stanowiła podstawę do zmiany Umowy zgodnie z zapisami § 

15. 

 

Odpowiedź: 
Możliwość i zakres zmian umowy zostały określone  w par 15 Formularza Aktu Umowy. 

 

 

6. § 1 ust. 3 lit. mm) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o wskazanie prowadzonych i 

planowanych prac, z których Wykonawcami konieczne będzie prowadzenie ścisłej 

koordynacji. Wykonawca prosi również o potwierdzenie, że koordynacja nie 

będzie konieczna w zakresie dostosowania rozwiązań projektowych dla 

docelowych robót budowlanych. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem 4.9 Projektu Zagospodarowania Terenu firma Veolia  

w koordynacji z Wykonawcą robót prowadzić będzie przebudowę ciepłociągu DN 250 po 

zachodniej stronie wiaduktu. Po stronie Wykonawcy jest skoordynowanie prac z Veolią. 

Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z §1 ust. 3 pkt hh wzoru umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do udostępnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonującym 

przebudowę, budowę przyłączy w pasie drogi lub prace związane z remontem/budową 

obiektów realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowej oraz podmiotom 

realizującym przyłącza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków 

zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych uzgodnień/umów.  

W zakresie dostosowania rozwiązań projektowych odpowiedzialny będzie Nadzór Autorski. 

   

 

7. § 1 ust. 3 lit. nn) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o zmianę zdania (tiret pierwsz) 

„Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa 

powyżej w terminie 3 dni.” na następujące: „Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej w 

terminie 3 dni.” Ponadto Wykonawca prosi o zmianę zdań (tiret trzeci) 

„Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 

Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian 

w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 

harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o 

których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram 

rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni.” na następujące: „Skorygowany 

harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który 

uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim uzasadnionych zmian  

w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 

harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uzasadnione 

zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu 

poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 3 dni.” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 
 

8. § 1 ust. 3 lit. pp) Aktu Umowy – Zapis jest niepełny – Wykonawca prosi  

o uzupełnienie lub wykreślenie punktu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w brzmieniu zgodnym z załączonym 

wzorem umowy.  

 

 

9. § 1 ust. 10 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o dopuszczenie możliwości pracy  

w podanych przedziałach godzinowych oraz rezygnacji z pracy w soboty, w 

sytuacji kiedy Wykonawca wykaże w HRF dotrzymanie terminu realizacji 

zamówienia.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

10. § 1 ust. 11 Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o rezygnację z konieczności 

sporządzania „programu naprawczego” w przypadku zaistniałych opóźnień.  

Wykonawca nie powinien być obciążany za opóźnienia nie powstałe z jego winy, 

a opóźnienia te mogą stanowić podstawę do zmiany Umowy zgodnie z zapisami § 

15. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

11. § 3 ust. 4 Aktu Umowy – Wykonawca w celu doprecyzowania zakresu badań oraz 

właściwego oszacowania kosztów ich wykonania wnosi o ograniczenie 

planowanych do wykonania badań do tych opisanych w STWiORB. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

12. § 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 
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1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących 

prace w branży drogowej.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmodyfikowaną treść § 6 ust. 1 Aktu Umowy zgodnie z załączonym 

wzorem. 

 

 

13. § 7 ust. 4, pkt 1) lit. b) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o wykreślenie punktu ze 

względu na zbędne komplikowanie akceptacji podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

14. 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 potwierdza, że zapisy ust. 3 odnoszą się do umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. 

 

 

15. § 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 nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

16. § 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”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 
 

17. § 8 ust. 4, drugi tiret Aktu Umowy – Wykonawca prosi o wykreślenie punktu – 

Zamawiający nie powinien ograniczać stronom prawa do sporu i sądu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 
 

18. § 8 ust. 17 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w związku z 

faktem, iż zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”, koszty związane z 
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wykonaniem projektów odnoszą się jedynie do kosztów wykonania projektów 

tymczasowej organizacji ruchu.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż zamówienie prowadzone jest w formule „buduj”. Koszty 

związane z wykonaniem projektów odnoszą się do ewentualnie koniecznych dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia  między innymi: projektów technicznych, warsztatowych, 

Tymczasowej Organizacji Ruchu etc.  

 

 

19. § 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 nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

20. § 10 ust. 5, lit. a) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o skrócenie terminu na odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu do 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia 

robót do sprawdzenia. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
Odpowiedź: 
 

 
21. § 10 ust. 5, lit. d) Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zapis 

dotyczy usunięcia wszelkich wad dotyczy wad możliwych do usunięcia. 

 

Odpowiedź: 

Zapis par 10 ust. 5 lit d) umowy dotyczy wad, o których mowa w par 10 ust. 3 pkt 1 umowy. 

 

 

22. § 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. 2 w wysokości  0,015% wartości wynagrodzenia brutto, o 



 

Strona 17 z 65 

 
 

którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu 

wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 2 umowy”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do § 11 ust. 1 lit. a) Formularza Aktu Umowy zgodnie z 

załączonym wzorem. 

 

 

23. § 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 0,005% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do § 11 ust. 1 lit. b) Formularza Aktu Umowy zgodnie z 

załączonym wzorem. 

 

 

24. § 11 ust. 1 lit. c) Aktu Umowy – Wskazana kara umowna jest niewspółmiernie 

duża w stosunku do możliwych do wystąpienia wad, które nie dają się usunąć, 

jednak dotyczą małego zakresu robót o niskiej wartości w stosunku do całego 

zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację treści 

punktu na następującą: „w sytuacji określonej w § 10 ust. 3  pkt (2) lit. a) z tytułu 

samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości określonej w 

odkryciu cenowym dla danego typu/asortymentu robót, których dotyczy wada.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian do umowy w zakresie objętym pytaniem. 

 

 

25. § 11 ust. 1 lit. d) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na 

następującą: „za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 0,025% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 

1 za każdy kolejny dzień przerwy powyżej 7 dni. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 

 

26. § 11 ust. 1 lit. f) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na 

następującą: „za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,025% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy zgodnie z załączonym wzorem. 
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27. § 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 0,001% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 
 

28. § 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 0,001% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 
 

29. § 11 ust. 1 lit. n) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę treści na 

następującą: „za zwłokę 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 0,001% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

30. § 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 – 0,001% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 
 

31. § 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 0,005% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
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32. § 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 0,005% 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w zakresie § 11 ust. 1 lit. w, x oraz dodaje 

lit. y zgodnie z załączonym wzorem. 

 

 

33. § 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% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

34. § 15 ust. 1, pkt. 1.1.  lit. a) Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę ostatniego 

wyrazu z „brutto” na „netto”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 
 

 

35. § 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 wprowadza zmianę w §15 umowy zgodnie z załączonym wzorem. 

 

 

36. Projekt Wykonawczy – Obiekty inżynierskie – Zgodnie z przekrojami podłużnymi 

obiektów inżynierskich, ich płyty przejściowe zostały zaprojektowane niezgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, zgodnie z którym płyty przejściowe powinny być posadowione na 
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zagęszczonym gruncie nasypu poniżej podbudowy nawierzchni i oparte jednym 

końcem na konstrukcji obiektu. W związku z faktem, że zamówienie prowadzone 

jest w formule „buduj” Wykonawca wnosi o dostosowanie dokumentacji 

projektowej do obowiązujących przepisów. Obecnie przyjęte rozwiązanie stwarza 

bardzo duże ryzyko powstania progu w rejonie dylatacji ze względu na osiadanie 

nasypu zbrojonego. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

37. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak schematów łożyskowania – 

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie projektu w zakresie 

kierunków przesuwu łożysk na podporach skrajnych. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

38. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej 

dla ław fundamentowych – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

 

39. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej 

dla poprzecznic C, D, E i F wiaduktu południowego, poprzecznic A, D i E wiaduktu 

północnego oraz poprzecznic A, B, D, E i F wiaduktu tramwajowego – 

Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

 

40. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej 

dla ustroju niosącego dla wiaduktu północnego i wiaduktu tramwajowego – 

Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

41. Projekt Wykonawczy – Schody – Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla schodów 

S-5 i S-6 – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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42. Projekt Wykonawczy – Pochylnie – Brak zestawienia stali zbrojeniowej  

dla fundamentów i słupów pochylni – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

43. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak rysunków zbrojeniowych  

dla filarów podpór skrajnych wraz z ciosami podłożyskowymi – Wykonawca prosi 

o uzupełnienie projektu. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

 

44. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak projektu szybów windowych 

oraz jakichkolwiek informacji na temat wind – Wykonawca prosi o uzupełnienie 

projektu. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

45. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak rysunków przedstawiających 

przekroje poprzeczne obiektów ukazujących sposób zagospodarowania płyty 

pomostu – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

 

46. Projekt Wykonawczy – Obiekty Inżynierskie – Brak projektu rozbiórki istniejącego 

wiaduktu, jak również jakichkolwiek wytycznych lub zaleceń ze strony właściwego 

zakładu PKP – Wykonawca prosi o uzupełnienie projektu lub wytycznych. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórki istniejących wiaduktów. Sposób rozbiórki 

oraz wszelkie uzgodnienia w kwestii wyłączenia linii kolejowej leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

47. W dokumentacji przetargowej brakuje dokumentacji geotechnicznej – Wykonawca 

prosi o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
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48. Dokumentacja projektowa nie zawiera wyciągu z obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. W opinii Wykonawcy duża sztywność całego ustroju 

niosącego (m.in. ze względu na sposób posadowienia – zamocowanie podpór  

w gruncie) może powodować wystąpienie dużych sił w poprzecznicach  

o stosunkowo niewielkich rozmiarach. Wykonawca prosi o przekazanie wyciągu  

z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych lub potwierdzenie, że obliczenia te 

zostały w powyższym zakresie przeprowadzone, a rozwiązanie projektowe jest 

prawidłowe.  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

49. Projekt Wykonawczy – Projekt branży torowej – W projekcie branży torowej dla 

wiaduktów zaprojektowane zostało torowisko w technologii zintegrowanej 

nawierzchni torowo-drogowej za wyjątkiem końcowego odcinka o długości około 

20 m, gdzie zaprojektowano klasyczne torowisko na podsypce. Jak wynika ze 

szczątkowego projektu branży torowej (plan sytuacyjny projektu zjazdu) dla 

przedłużenia torowiska do ul. Lodowej, dalsza część torowiska została 

zaprojektowana również w technologii zintegrowanej nawierzchni torowo-

drogowej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w wycenie ma uwzględnić 

„przerwę” w zintegrowanej nawierzchni, w której na odcinku około 20 m wykonane 

zostanie torowisko klasyczne. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

50. Projekt Wykonawczy – Projekt branży torowej – Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na wykonanie zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej w innej technologii niż 

przy wykorzystaniu prefabrykowanych płyt torowych? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 

 

 

51. Projekt Wykonawczy – Projekt sieci trakcyjnej – Zgodnie z projektem 

wykonawczym należy wykorzystać ponownie 10 szt. słupów trakcyjnych z 

demontażu. Czy Zamawiający potwierdza, że słupy te są obecnie w dobrym 

stanie technicznym umożliwiającym ich ponowne wykorzystanie? Czy w związku 

z powyższym, zobowiązaniem Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu nowych 

słupów trakcyjno-oświetleniowych będzie jedynie montaż 6 szt. słupów w obrębie 

wiaduktów? 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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ZESTAW 7 

1. Wykonawca prosi o podanie klasy betonu dla ław fundamentowych – Opis 

techniczny projektu wykonawczego nie precyzuje klasy betonu dla ław,  

a na rysunku zbrojeniowym ławy podana jest klasa B30 (odpowiednik C25/30), 

podczas gdy specyfikacja M-13.01.01 podaje klasę C30/37 dla podpór skrajnych 

oraz C40/50 dla podpór pośrednich. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

2. Wykonawca prosi o podanie klasy betonu dla ustroju niosącego (nadbetonu)  

oraz poprzecznic – zgodnie z projektem wykonawczym jest to klasa C30/37, 

natomiast specyfikacja M-13.01.06 podaje klasę C35/45. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

3. Wykonawca prosi o przekazanie rysunków zbrojeniowych kap chodnikowych  

dla wiaduktów drogowych. Wykonawca prosi również o podanie klasy betonu  

dla kap chodnikowych – na rysunkach szczegółów w projekcie wykonawczym 

podana jest klasa C30/37, natomiast w specyfikacji M-13.01.07 jest to klasa 

C35/45. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

4. Brak specyfikacji technicznej na wykonanie pali wielkośrednicowych – 

Wykonawca prosi o uzupełnienie. 

 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 
 

5. Pkt 3.6. SIWZ – mając na uwadze informację o trwającej procedurze ubiegania 

się o dofinansowanie prosimy o wskazanie, na jakim etapie znajduje się obecnie 

przedmiotowa procedura. 

 

Odpowiedź: 

Złożony został wniosek o dofinansowanie do instytucji unijnej, który jest w trakcie oceny 

formalnej. 

 

 

6. Pkt 5.2 SIWZ – przez wzgląd na brak informacji o faktycznym czasie trwania 

postępowania przetargowego wnosimy o modyfikację sformułowania 
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zamieszczonego w pkt 5.2 poprzez przyjęcie, że data zakończenia realizacji 

umowy przypada po upływie 32 miesięcy od daty przekazania placu budowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji inwestycji. 

 

 

7. Pkt 11 Formularza oferty – Wykonawca prosi o wykreślenie treści deklaracji  

z uwagi na brak wskazania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obowiązku w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla punkt 11 Formularza oferty. Formularz oferty otrzymuje brzmienie 

zgodne z brzmieniem załącznika nr 2. 

 

 

8. § 6 ust. 4 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o wykreślenie; z obecnego brzmienia 

wynika zakaz jakiegokolwiek zmniejszania stanu zatrudnienia w trakcie realizacji 

prac, co w sposób oczywisty nie odpowiada dynamice procesu budowlanego; 

ograniczenie to stanowi ponadto nieproporcjonalną ingerencję w swobodę 

organizacji prac przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 

 

 

9. § 12 ust. 7 Aktu Umowy – Wykonawca prosi o sprecyzowanie, że wyznaczane 

terminy usuwania wad będą nie krótsze niż 14 dni. Przy obecnym brzmieniu 

Wykonawca nie dysponuje, w dacie zawierania umowy, jakąkolwiek informacją  

o zakresie swoich obowiązków gwarancyjnych, każdorazowo bowiem decyzja  

co do terminów usuwania usterki pozostawiona byłaby do wyłącznego uznania 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. Termin usunięcia 

wady będzie każdorazowo indywidualnie dostosowany do czasu niezbędnego na jej 

usunięcie. 

 

 

10. § 14 ust. 1 Aktu Umowy – wnosimy o usunięcie wymogu, aby Wykonawca 

posiadał ubezpieczenie na kwotę min. 40.000.000 zł również przez cały okres 

trwania udzielonej gwarancji; w naszej opinii wystarczające w tej mierze będzie 

zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego w ramach udzielanego 

przez Wykonawcę zabezpieczenia. Pozostawienie odnośnego obowiązku  

w obecnym brzmieniu może też przełożyć się na istotne zwiększenie kwoty ofert, 

z przyczyn nieuzasadnionych specyfiką zamówienia. 

 



 

Strona 25 z 65 

 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem. 

 

 

ZESTAW 8 

1) Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla branży torowej. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

2) Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę, wszystkich uzgodnień i pozwoleń,  

w tym z PKP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Pozostałe pozwolenia oraz uzgodnienia dla Zadania 2 znajdują się  

w Tomie 1.1 folderu Projekt budowlany, natomiast dla Zadania 3 w Tomie 6 folderu Projekt 

budowlany. 

 

 

3) Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji 

ruchu? Jeśli tak, to prosimy o jego udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Opracowanie i uzgodnienie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

 

4) Czy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu zaplecze na terenie 

budowy? Jeśli tak, to prosimy o podanie wymagań jakie ma spełnić – powierzchnia, 

wyposażenie. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu zaplecza  

na terenie budowy.  

 

 

5) Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikację dla robót palowych. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

6) Prosimy o podanie numerów działek, jakie Zamawiający przekaże nieodpłatnie 

Wykonawcy. 

 



 

Strona 26 z 65 

 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający udostępni nieodpłatnie na czas prowadzenia robót wszystkie działki 

wymienione w decyzji o numerze DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r.  

oraz zgłoszeniu zamiaru wykonania robót z dnia 25.10.2019 r. 

 

 

7) Prosimy o podanie numerów działek i ich właścicieli, które objęte są przedmiotową 

inwestycją. 

 

 

Odpowiedź: 

Przedmiotową inwestycją objęte są działki wymienione w decyzji  

o numerze DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. oraz zgłoszeniem zamiaru wykonania 

robót z dnia 25.10.2019 r. Na podstawie decyzji ZRID przedmiotowe działki są własnością 

miasta.  

 

 

8) Kto ponosi koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji tramwajowej? Jeśli 

Wykonawca to w jakiej wysokości? 

 

Odpowiedź: 
Koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji tramwajowej ponosi Zamawiający. 

 

 

9) Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikacje dla murów 

oporowych z gruntu zbrojonego. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

10) Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji Technicznych o Specyfikacje dla muru 

oporowego prefabrykowanego. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

11) Prosimy o podanie wymiarów desek gzymsowych polimerobetonowych. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

12) Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego dla warstwy 

wiążącej z asfaltu lanego? Jeśli tak, to gdzie będzie trzeba go wykonać? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania odcinka próbnego. 
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13) Projekt Wykonawczy dla wiaduktu północnego. Rysunek nr 14 załączony do tej 

dokumentacji dotyczy pali dla wiaduktu tramwajowego. Prosimy o przesłanie 

właściwego rysunku. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

14) Prosimy o udostepnienie przedmiarów robót dla murów oporowych. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 
 

15) Prosimy o udostepnienie wersji edytowalnej dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni wersję edytowalną dokumentacji po podpisaniu umowy. 

 

 

16) Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

17) Brak zestawienia stali zbrojeniowej na rysunku nr 71 „Zbrojenie fundamentów  

i słupów” pochylni. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

18) Brak informacji o ilości i długości pręta nr 6 na rysunku nr 71 „Zbrojenie fundamentów 

i słupów” pochylni. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

19) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schematy łożyskowania  

dla poszczególnych wiaduktów. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

20) Zgodnie z opisem technicznym dla obiektów (wiaduktów), fundamentów podpór 

wewnętrznych należy zaizolować szpachlówką hydrofobową. Brak Specyfikacji 

Technicznej dla tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

21) Zgodnie z opisem technicznym dla obiektów (wiaduktów) należy wykonać ich 

uszynienie. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ten zakres robót, jak 

również o Specyfikacje Techniczne dla uszynienia obiektów. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

22) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne  

dla urządzenia dźwigowego (windy) oraz szybu windowego. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

23) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stali zbrojeniowej  

dla ławy fundamentowych wiaduktu północnego. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

24) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla ustroju niosącego wiaduktu północnego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

25) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy skrajnej A wiaduktu północnego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

26) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy D wiaduktu północnego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

27) Rysunek nr 26 dla projektu wykonawczego wiaduktu północnego w nagłówku opisany 

jest jako wiadukt południowy, natomiast w tabelce jako wiadukt północny. Prosimy  

o jednoznaczne określenie, którego wiaduktu dotyczy rysunek. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

28) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy E wiaduktu północnego. Prosimy 

o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

29) Rysunek nr 27dla projektu wykonawczego wiaduktu północnego w nagłówku opisany 

jest jako wiadukt południowy, natomiast w tabelce jako wiadukt północny. Prosimy  

o jednoznaczne określenie, którego wiaduktu dotyczy rysunek. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

30) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla schodów S-4. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

31) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne  

dla osłon przeciwporażeniowych. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

32) Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali zbrojeniowej na rysunku ławy 

fundamentowej dla wiaduktu południowego. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

33) Rysunek nr 34 dla wiaduktu południowego, w nagłówku opisany jest jako wiadukt 

północny, a w tabelce jako południowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

34) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy C wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

35) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy D wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

36) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy E wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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37) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy F wiaduktu południowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

38) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla schodów S-1. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

39) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla ław fundamentowych wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

40) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla ustroju nośnego wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

41) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy A wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

42) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy B wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

43) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy D wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

44) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy E wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

45) Brak zestawienia stali zbrojeniowej dla poprzecznicy F wiaduktu tramwajowego. 

Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

46) Brak rysunków konstrukcyjnych schodów S-1 i S-2. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

47) Prosimy o podanie klas ekspozycji betonu dla poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

48) Prosimy o uzupełnienie na rysunkach murów oporowych ilości poszczególnych 

rodzajów rusztów jednokierunkowych. Na zamieszczonych w SIWZ rysunkach brak 

jest wymiarów umożliwiający przeprowadzenie wyliczeń powierzchni poszczególnych 

rusztów. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

49) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne  

dla urządzeń dylatacyjnych montowanych na połączeniu pochylni z konstrukcją 

wiaduktu. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

50) Dotyczy pochylni. Zgodnie z opisem technicznym na terenie przy dolnym biegu 

zaprojektowano odwodnienie liniowe. Prosimy o rysunki z rozwiązaniem tego 

odwodnienia (lokalizacja, konstrukcja, odprowadzenie wody poza obiekt). 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

51) Prosimy o podanie parametrów dylatacji na połączeniu schodów S-5 i S-6 z ustrojem 

nośnym wiaduktu tramwajowego. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

52) Czy na połączeniach schodów S-1, S-2, S-3 i S-4 z obiektami mostowymi mają być 

zamontowane urządzenia dylatacyjne? Jeśli tak to to jakie? 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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53) Zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu południowego. Bark pręta nr 13 w zestawieniu 

stali zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali zbrojeniowej. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

54) Zbrojenie ustroju nośnego wiaduktu południowego. Brak pręta nr 18 w zestawieniu 

stali zbrojeniowej. Prosimy o uzupełnienie zestawienia stali zbrojeniowej. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

55) W opisie technicznych dla obiektów (wiaduktów) w punkcie 3.7.3 podano, że dla 

wiaduktu drogowe projektuje się 3 sztuki łożysk, a dla tramwajowego 2. Z rysunków 

wynika, że dla każdego z wiaduktów drogowych ma być po 6 sztuk łożysk (po 3 na 

każdej z podpór skrajnych) i 4 łożyska dla wiaduktu tramwajowego (po 2 sztuki dla 

każdej z podpór skrajnych). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

56) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki konstrukcyjne balustrad 

dla biegów schodowych oraz pochylni. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

57) W opisie technicznym dla projektu wykonawczego tom 1 obiekty inżynierskie jest 

informacja, że należy zamontować osłony przed ochlapywaniem na schodach i 

pochylniach. W opisach do projektów tych elementów brak jest informacji na ten 

temat. Prosimy o potwierdzenie, że należy zamontować takie osłony. Jeśli tak, to 

prosimy o podanie wymagań dla materiału z jakiego mają być wykonane oraz 

lokalizację i sposób ich montażu na schodach i pochylniach. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

58) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki balustrad pochylni 

i schodów S-5 i S-6. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

59) Projekt wykonawczy wiaduktu północnego. Brak rysunków zbrojeniowych kap 

chodnikowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

60) Projekt wykonawczy wiaduktu północnego. Brak rysunków zbrojeniowych schodów S-

2. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

61) Projekt wykonawczy wiaduktu północnego. W spisie rysunków zamieszczonym  

w opisie technicznym brak jest rysunku o numerze 20. Czego dotyczy ten rysunek? 

Prosimy o jego udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

62) Prosimy o udostępnienie dokumentacji z inwentaryzacji istniejących obiektów 

(wiaduktów) bądź dokumentacji archiwalnej jeśli Zamawiający jest w jej posiadaniu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

63) Projekt wykonawczy schodów. Bark rysunku nr 74 „Ławy fundamentowe”. Prosimy  

o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

64) Prosimy o podanie rzędnych dla wind osobowych – poziom „0” i poziom „+1”. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

ZESTAW 9 

1) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru przebudowy torowiska tramwajowego  

na betonowe od wiaduktu tramwajowego nad wiaduktem PKP do skrzyżowania  

z ul. Lodową (zakres dokumentacji Zad 3_TOROWISKO_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby odwoławczej z dnia 5 czerwca 2013 r.  

(KIO 1204/14) „zamawiający zawsze ma obowiązek opisać roboty budowlane  

w sposób określony w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 
 

2) W myśl art. 31 ust. 1 ustawy PZP zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za 

pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Prosimy o załączenie projektu wykonawczego  przebudowy 

trakcji tramwajowej na odcinku przebudowywanego torowiska tramwajowego na 
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betonowe od wiaduktu tramwajowego nad wiaduktem PKP do skrzyżowania z ul. 

Lodową (zakres dokumentacji Zad 3_TOROWISKO_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Projekt sieci trakcyjnej jest projektem budowlano-wykonawczym i zamieszczony został w 
folderze z projektem budowlanym (Tom 2). Zamawiający dokonał stosownych zmian w 
zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. zamieszczając przedmiar dla sieci trakcyjnej. 
Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 
 

3) Prosimy o załączenie przedmiarów przebudowy trakcji tramwajowej na odcinku 

przebudowywanego torowiska tramwajowego na betonowe od wiaduktu 

tramwajowego nad wiaduktem PKP do skrzyżowania z ul. Lodową (zakres 

dokumentacji Zad 3_TOROWISKO_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r.. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

4) Prosimy o załączenie przedmiarów przebudowy i zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnych (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

5) Prosimy o załączenie przedmiarów przebudowy i zabezpieczenia sieci 

telekomunikacyjnych (zakres dokumentacji Zad 

3_TOROWISKO_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

6) Prosimy o załączenie przedmiarów budowy monitoringu wizyjnego oraz tablic 

informacji pasażerskiej (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
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7) Prosimy o załączenie przedmiarów budowy murów oporowych w ramach inwestycji 

przebudowy wiaduktów w ciągu ul. Przybyszewskiego (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 
 

8) Prosimy o załączenie przedmiarów budowy schodów między wiaduktem 

tramwajowym a wiaduktem północnym w ramach inwestycji przebudowy wiaduktów w 

ciągu ul. Przybyszewskiego (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 
 
 

9) Prosimy o załączenie przedmiarów budowy pochylni między wiaduktem 

tramwajowym a wiaduktem południowym w ramach inwestycji przebudowy wiaduktów 

w ciągu ul. Przybyszewskiego (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

10) Prosimy o załączenie przedmiarów budowy wind między wiaduktem tramwajowym 

a wiaduktem północnym w ramach inwestycji przebudowy wiaduktów w ciągu ul. 

Przybyszewskiego (zakres dokumentacji Zad 2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

11) Prosimy o załączenie projektu wykonawczego  budowy wind między wiaduktem 

tramwajowym a wiaduktem północnym w ramach inwestycji przebudowy wiaduktów w 

ciągu ul. Przybyszewskiego (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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12) Prosimy o załączenie projektu budowlanego i wykonawczego  projektowanego 

odwodnienia dróg oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r.  

 

 

13) Prosimy o załączenie przedmiaru  projektowanego odwodnienia dróg oraz 

przebudowy kanalizacji sanitarnej (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

14) Prosimy o załączenie projektu budowlanego i wykonawczego  przebudowy 

wodociągu (zakres dokumentacji Zad 2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

15) Prosimy o załączenie przedmiaru przebudowy wodociągu (zakres dokumentacji Zad 

2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

16) Zgodnie z SIWZ w ramach zadania należy przebudować sieć ciepłowniczą  

w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego. Prosimy  

o udostępnienie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz przedmiaru 

robót. Zgodnie z ustawą PZP obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu 

umowy w sposób niebudzący wątpliwości i umożliwiający ocenę konkurencyjności 

złożonych ofert. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

17) Prosimy o udostępnienie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża 

gruntowego i projektu geotechnicznego dla przebudowy wiaduktów drogowych  



 

Strona 37 z 65 

 
 

i tramwajowego wraz ze schodami w strefach przyczółków nad torami kolejowymi 

(zakres dokumentacji Zad 2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

18) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie będzie 

konieczności modernizacji istniejącego torowiska PKP oraz SRK. 

 

Odpowiedź: 

Roboty konieczne do wykonania określa uzupełniona w dniu 14.09.2020 r. dokumentacja 

techniczna. 

 

 

19) Prosimy o załączenie projektu wykonawczego  przebudowy torowiska tramwajowego 

na betonowe od wiaduktu tramwajowego nad wiaduktem PKP do skrzyżowania z ul. 

Lodową (zakres dokumentacji Zad 3_TOROWISKO_PRZYBYSZEWSKIEGO). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

20) Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek – branża drogowa oraz torowa. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórki istniejących wiaduktów. Sposób rozbiórki 

oraz wszelkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

21) Dotyczy dokumentacji projektowej – prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania 3 

nie należy kalkulować przebudowy układu drogowego. 

 

Odpowiedź: 
Roboty konieczne do wykonania określa uzupełniona w dniu 14.09.2020 r. dokumentacja 

techniczna. 

 

 

22) Dotyczy Tymczasowej Organizacji Ruchu – zgodnie z projektem SOR prowadzenie 

robót budowlanych będzie możliwe przy zachowaniu ciągłości ruchu 

dwukierunkowego na ulicy Przybyszewskiego oraz zakłada się etapowanie prac 

polegające na wyłączeniu jednego obiektu drogowego przy jednoczesnym 

zachowaniu ciągłości ruchu na drugim obiekcie. W stanie istniejącym ze względu na 

zły stan techniczny wiaduktów ruch samochodowy został ograniczony do jednego 

pasa ruchu na każdym z obiektów. W związku z powyższym niemożliwe będzie 

zapewnienie zachowanie ciągłości ruchu dwukierunkowego na ulicy 

Przybyszewskiego. Prosimy o wskazanie aktualnych, realnych założeń do organizacji 

ruchu na czas budowy. 

 

Odpowiedź: 
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Zgodnie ze wzorem umowy: 

Dla realizacji inwestycji należy przewidzieć 2 etapy prowadzenia prac. 

Etap I zakłada rozbiórkę północnego obiektu drogowego i utrzymanie ruchu tramwajowego 

po istniejącym obiekcie oraz zapewnienie ruchu kołowego na jednym pasie w kierunku z 

zachodu na wschód po południowym obiekcie drogowym. 

Etap II zakłada przełożenie ruchu na wybudowany północny obiekt drogowy (w obu 

kierunkach) na czas prowadzenia prac na obiekcie tramwajowym i obiekcie południowym.   

Dla etapu I i II konieczna będzie zmiana organizacji ruchu wraz ze zmianą programów 

sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Nurta Kaszyńskiego  

oraz  Przybyszewskiego/Lodowa w celu zapewnienia sprawnego ruchu kołowego  

oraz komunikacji zbiorowej.  

Wszelkie uzgodnienia, zgody i projekty technologiczne dla prowadzenia prac  

przy czynnej linii kolejowej lub/oraz przejazdy techniczne w poziomie "0" przez torowisko 

leżą po stronie Wykonawcy.  

 

 

23) Prosimy o informację czy w ramach budowy monitoringu wizyjnego w ofercie należy 

uwzględnić zakup i montaż kamer. 

 

Odpowiedź: 

W ramach budowy monitoringu wizyjnego należy przewidzieć zakup i montaż kamer. 

 

 

24) Prosimy o informację czy do obowiązków wykonawcy będzie należało podłączenie  

i konfiguracja tablic informacji pasażerskiej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało podłączenie i 

konfiguracja tablic informacji pasażerskiej. 

 

 

25) Dotyczy dokumentacji projektowej budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego – 

prosimy o załączenie uzgodnień z PKP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozwolenia oraz uzgodnienia dla Zadania 2 znajdują się  

w Tomie 1.1 folderu Projekt budowlany, natomiast dla Zadania 3 w Tomie 6 folderu Projekt 

budowlany. 

 

 

26) Prosimy o udostępnienie uzgodnień z ŁSI oraz ZWiK dotyczących projektowanego 

odwodnienia oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że pozwolenia oraz uzgodnienia dla Zadania 2 znajdują się  

w Tomie 1.1 folderu Projekt budowlany, natomiast dla Zadania 3 w Tomie 6 folderu Projekt 

budowlany. 

 

 



 

Strona 39 z 65 

 
 

27) Czy w trakcie prowadzenia prac budowlanych Zamawiający dopuszcza zaprzestania 

ruchu tramwajowego? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 22 zestaw IX 

 

 

28) Prosimy o potwierdzenie, że koszty ewentualnej zastępczej komunikacji autobusowej 

w przypadku czasowego wyłączenia ruchu tramwajowego oraz tymczasowych 

przystanków ponosi Zamawiający. 

 

Odpowiedź: 

Koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji ponosi Zamawiający, w zakresie elementów 

wynikających z Tymczasowej Organizacji Ruchu w tym wykonania przystanków 

tymczasowych leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

29) Prosimy o określenie ilości tymczasowych przystanków, które wykonawca będzie 

musiał zapewnić w przypadku czasowego wyłączenia ruchu tramwajowego. 

 

Odpowiedź: 
Ilość przystanków będzie wynikała z poszczególnych etapów organizacji ruchu  

i zostanie określona na etapie uzgodnienia TOR-u. 

 

 

30) Prosimy o określenie organizacji ruchu pociągów (w tym prędkości pociągów  

na czynnych torach). 

 

Odpowiedź: 
Uzgodnienie prac na terenie PKP leży po stronie Wykonawcy. 

 

31) Czy Zamawiający uzyskał stosowne zgody na częściowe zamknięcie odcinków linii 

kolejowej? W przypadku braku wymaganych warunków prosimy o informację po 

czyjej stronie będzie uzgodnienie zasad organizacji ruchu kolejowego. 

 

Odpowiedź: 

Uzgodnienie prac na terenie PKP leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

32) Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z organizacją ruchu kolejowego, w tym 

zamknięć torowych przy realizacji projektu ponosi Zamawiający. 

 

Odpowiedź: 

Uzgodnienie prac na terenie PKP oraz wszelkie koszty z nimi związane leżą po stronie 

Wykonawcy. 

 

 

33) Prosimy o potwierdzenie, że przy realizacji prac wykonawca nie będzie ponosił opłat 

za zajętości terenów PKP. 
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Odpowiedź: 
Realizacja inwestycji odbywa się na podstawie decyzji ZRID. Uzgodnienie prac  

na terenie PKP oraz wszelkie koszty z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

34) Prosimy o potwierdzenie, że pokrycie kosztów związanych z opracowaniem 

Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu Pociągów w czasie wykonywania 

robót ponosi Zamawiający. 

 

Odpowiedź: 

Uzgodnienie prac na terenie PKP oraz wszelkie koszty z nimi związane leżą po stronie 

Wykonawcy. 

 

 

35) Dotyczy zakresu dokumentacji Zad 2_WIADUKT_PRZYBYSZEWSKIEGO –  

na stronie internetowej Zamawiającego zostały udostępnione dwa sprzeczne projekty 

zieleni (sprzeczność między innymi w ilościach projektowanych nasadzeń krzewów). 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiałów, które należy uwzględnić w wycenie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

36) Dotyczy branży sanitarnej – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania 

istniejących przykanalików do przebudowywanych wpustów? 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

 

37) Dotyczy zakresu dokumentacji Zad 3_TOROWISKO_PRZYBYSZEWSKIEGO – 

prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznych dla branży torowej. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

38) Prosimy o wskazanie rodzaju oznakowania poziomego które należy przyjąć  

do wyceny – grubowarstwowe czy cienkowarstwowe. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową do wyceny należy przyjąć oznakowanie 

grubowarstwowe oraz cienkowarstwowe. 

 

 

39) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 

realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem dla wszystkich działek 

wymienionych w decyzji o numerze DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r.  

oraz zgłoszeniu zamiaru wykonania robót z dnia 25.10.2019 r. 

 

 

40) Prosimy o potwierdzenie dysponowania wszystkimi aktualnymi opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku 

braku aktualnych dokumentów prosimy o potwierdzenie, że ich prolongata jest po 

stronie Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku aktualnych opinii, uzgodnień i pozwoleń 

niezbędnych do realizacji inwestycji ich prolongata jest po stronie Zamawiającego za 

wyjątkiem wszystkich kosztów oraz uzgodnień/pozwoleń związanych z prowadzeniem prac 

na terenie PKP. 

 

 

41) Prosimy o załączenie aktualnych opinii i uzgodnień. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pozwolenia oraz uzgodnienia dla Zadania 2 znajdują się  

w Tomie 1.1 folderu Projekt budowlany, natomiast dla Zadania 3 w Tomie 6 folderu Projekt 

budowlany. 

 

 

42) Prosimy o udostępnienie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

43) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur 

administracyjnych związanych z koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania 

nowych pozwoleń, m. in. pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie 

inwestycji lub terenach prywatnych, będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, 

udokumentowanych kosztów ogólnych. 

 

Odpowiedź: 

Ewentualne  zmiany umowy są przewidziane w § par 15 wzoru umowy  (Formularz Aktu 

Umowy TOM II SIWZ). 

 

 

44) Prosimy o potwierdzenie iż w razie konieczności wykonania interwencyjnych badań 

archeologicznych będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, 

udokumentowanych kosztów, niemożliwych do oszacowania na etapie postępowania 

przetargowego. 

 

Odpowiedź: 
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Ewentualne  zmiany umowy są przewidziane w § par 15 wzoru umowy  (Formularz Aktu 

Umowy TOM II SIWZ). 

 

 

45) Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie realizacji zadania na terenie budowy nie będą 

prowadziły prac inne, niezależne od Generalnego Wykonawcy podmioty.  

W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wykonywanie prac przez podmioty obce, 

prosimy o określenie zakresu tych robót budowlanych oraz czasookresów 

prowadzenia prac. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z punktem 4.9 Projektu Zagospodarowania Terenu firma Veolia  

w koordynacji z Wykonawcą robót prowadzić będzie przebudowę ciepłociągu DN 250 po 

zachodniej stronie wiaduktu. Po stronie Wykonawcy jest skoordynowanie prac  

z Veolią. Ponadto wyjaśniamy, że zgodnie z §1 ust. 3 pkt hh wzoru umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom 

wykonującym przebudowę, budowę przyłączy w pasie drogi lub prace związane z 

remontem/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowej 

oraz podmiotom realizującym przyłącza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy 

budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych 

uzgodnień/umów. 

 

 

46) Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością są dłużyce, gałęzie i karpy pochodzące z 

wycinki istniejącej zieleni drogowej. W przypadku gdy materiał stanowi własność 

Zamawiającego prosimy o określenie miejsca odwozu materiałów. 

 

Odpowiedź: 

Drewno pochodzące z wycinki drzew pod inwestycję (za wyjątkiem karpin) stanowi własność 

miasta i należy dostarczyć je do Miejskiej Kompostowni mieszczącej się  

w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72. 

 

 

47) W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które 

materiały z rozbiórek podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, a które stanowią własność Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z §1 ust. 5 wzoru umowy. 

 

 

48) Prosimy o wskazanie odległości na którą Wykonawca zobowiązany jest do przewozu 

materiałów z rozbiórki. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji składowiska. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z §1 ust. 5 wzoru umowy. 

 

 

49) Czy w ramach w/w inwestycji należy prowadzić nadzór saperski, przyrodniczy? Jeśli 

tak to po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów z nimi związanych? 
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Odpowiedź: 

W przypadku konieczności sprawowania nadzoru saperskiego lub przyrodniczego  

w ramach ww. inwestycji koszty tego nadzoru będą leżały po stronie Wykonawcy. 

 

 

50) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapewni nadzór autorski na czas prowadzenia budowy. 

 

 

51) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania ulepszonego podłoża z gruntu 

rodzimego stabilizowanego cementem w technologii na miejscu? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

52) Czy Zamawiający dopuszcza produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych  

z zastosowaniem granulatu asfaltowego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

53) Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych  

tj. m.in.: SIWZ, Oferta, Umowa, rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej 

hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w 

przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym wzorem umowy (§4 ust. 2). 

 

 

54) Czy Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu umowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcy. 

 

 

55) Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością staje się destrukt z frezowania 

nawierzchni. W przypadku gdy destrukt stanowi własność Zamawiającego prosimy o 

wskazanie miejsca odwozu. 

 

Odpowiedź: 
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Destrukt stanowi własność Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi i zgodnie  

z załączonym wzorem umowy należy go dostarczyć w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego oddalone do 25 km od terenu budowy. 

 

 

56) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ  

i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź: 

Ewentualne  zmiany umowy są przewidziane w § par 15 wzoru umowy  (Formularz Aktu 
Umowy TOM II SIWZ). 
 

 

57) Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów 

sieci? Jeśli po stronie wykonawcy to prosimy o podanie kosztów tych nadzorów. 

 

Odpowiedź: 
Pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy. 

Koszty zgodne z cennikiem gestorów poszczególnych sieci. 

 

 

58) Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty obejmuje roboty ujęte w dokumentacji 

załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, 

a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych  

do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji,  

nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania,  

w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., 

oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających  

z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne 

z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie 

przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 

przetargowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

 

Odpowiedź: 

Ewentualne  zmiany umowy są przewidziane w § par 15 wzoru umowy  (Formularz Aktu 
Umowy TOM II SIWZ). 
 

 

59) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem 

w pasie robót. 

 

Odpowiedź: 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem dla wszystkich działek 

wymienionych w decyzji o numerze DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r.  

oraz zgłoszeniu zamiaru wykonania robót z dnia 25.10.2019 r. 

 

 

60) Prosimy o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie dróg zlokalizowanych 

w pasie drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy utrzymanie będzie 

należało do wykonawcy, prosimy o określenie momentu powstania obowiązku oraz o 

sprecyzowanie standardu utrzymania letniego. 

 

Odpowiedź: 

Utrzymanie letnie dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji będzie 

leżało po stronie Wykonawcy i nastąpi w dniu przekazania terenu budowy. Utrzymanie 

polegać będzie na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych  

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa, czystości i wygody ruchu. 

 

 

61) Prosimy o określenie momentu powstania obowiązku oraz o sprecyzowanie 

standardu utrzymania zimowego. 

 

Odpowiedź: 

Utrzymanie zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji będzie 

leżało po stronie Wykonawcy i nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. Utrzymanie 

zimowe:  

- jezdnie powinny być odśnieżone, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni, 

chodników, ścieżek dla rowerzystów  

 

 

62) Prosimy o informację czy w ramach zadania należy stosować włazy żeliwne z 

logotypem obowiązującym na terenie miasta Łodzi tj. w centralnej części włazu logo 

Łodzi, otoczone wzorem powstałym po rozłożeniu papierowej łódki – origami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność stosowania włazu origami z logotypem obowiązującym 

na terenie miasta Łodzi. 

 

 

63) Prosimy o potwierdzenie 10-letniego okresu jakości na zamontowane słupy 

oświetleniowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność dochowania 10-letniego okresu jakości na 

zamontowane słupy oświetleniowe. 

 

 

64) Dotyczy § 15 ust. 2 projektu umowy – przerzucenie na wykonawcę kosztów 

opracowania ewentualnych projektów rozwiązań zamiennych w stosunku  

do STWiORB lub dokumentacji projektowej jest sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP, 

zasadami współżycia społecznego oraz naturą stosunku prawnego umowy 

wzajemnej. Ryczałtowe wynagrodzenie umowne obejmuje roboty ujęte w 
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dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 

nieprzewidzianych, ponadto obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów 

możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie 

oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, 

ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji 

podziemnych. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w 

dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania 

byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające 

poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w 

dokumentacji przetargowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego 

ceną oferty. W związku z powyższym prosimy o usunięcie § 15 ust. 2 projektu 

umowy. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę w §15 umowy w brzmieniu zgodnym z załączonym wzorem 

umowy. 

 

 

65) Dotyczy projektu umowy § 11 ust. 1. – prosimy o obniżenie poziomu kar umownych. 

Skonstruowane w § 11 projektu umowy kary są rażąco wygórowane – są w sposób 

zasadniczy nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do interesów wierzyciela, co 

koliduje z art. 5 oraz art. 484 kodeksu cywilnego. Obowiązkiem zamawiającego jest 

miarkowanie wysokości kar umownych, zamawiający nie może w umowach w 

sprawie realizacji zamówienia publicznego bezwzględnie wykorzystywać swojej 

pozycji i nakładać na wykonawców kar nieadekwatnych do wysokości wynagrodzenia 

wykonawcy lub powstałej szkody. Mając na uwadze powyższe wykonawca proponuje 

następującą modyfikację § 11 ust. 1 projektu umowy: 

a) Punkt a) w wysokości 0,010% zamiast 0,025% wartości wynagrodzenia brutto, 

b) Punkt b) w wysokości 0,005% zamiast 0,01% wartości wynagrodzenia brutto, 

c) Punkt c) w wysokości 2% zamiast 5% wartości wynagrodzenia brutto, 

d) Punkt d) w wysokości 0,025% zamiast 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, 

e) Punkt i) w wysokości 0,001% zamiast 0,002% wartości wynagrodzenia brutto, 

f) Punkt j) w wysokości 0,001% zamiast 0,002% wartości wynagrodzenia brutto. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w §11 umowy w brzmieniu zgodnym z załączonym wzorem 

umowy. 

 

 

66) Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuści do wbudowania kruszywo o 

typowej frakcji 0/31.5. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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67) Prosimy o potwierdzenie że w branży trakcja tramwajowa nie należy wykonać 

podziemnej linii zasilającej. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

68) Prosimy o korektę ilości przedmiarowych poz. nr 39 przedmiaru drogowego 

(Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 - grubość 4 cm). W przedmiarze widnieje 

ilość 15 672 m2 natomiast z projektu wynika, że do wykonania jest ok 20 000 m2 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

69) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar robót dotyczący 

budowy monitoringu wizyjnego oraz tablic informacji pasażerskiej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

70) Prosimy o uzupełnienie ilości przedmiarowej dla poz. nr 19 branży drogowej 

„Skropienie i oczyszczenie  warstw konstrukcyjnych bitumicznych, mechanicznie”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

71) Prosimy o uzupełnienie ilości przedmiarowej dla poz. nr 31 branży drogowej 

„Wykonanie nawierzchni z tłucznia  grubości 16 cm na podsypce cementowo-

piaskowej wraz z wypełnieniem  spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją 

powierzchni” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

72) Prosimy o korektę ilości przedmiarowych poz. 43 i 44 przedmiaru drogowego. 

Zgodnie z  tabelą w projekcie organizacji ruchu oznakowanie poziomego jest ponad 

2300m2 natomiast w przedmiarze widnieje ilość 627,0 m2.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

73) Prosimy o wyjaśnienie treści projektu stałej organizacji ruchu pkt. 6.4 System 

informacji miejskiej. Czy po stronie Wykonawcy jest montaż tablic nazewnictwa ulic 

tablic informacyjnych w tym podświetlanych gablot z graficznym wypełnieniem typu 

„city-light” ? Jeśli tak prosimy o określenie ilości przedmiarowych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający informuje, że podstawę wyceny 
zamówienia stanowi projekt budowlano-wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione 
są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

74)  Prosimy o wyjaśnienie treści projektu stałej organizacji ruchu pkt. 6.4 System 

informacji miejskiej. Czy po stronie Wykonawcy jest montaż tablic adresowych 

montowanych na elewacji budynku? Jeśli tak prosimy o określenie ilości 

przedmiarowych. 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją projektową. Zamawiający informuje, że podstawę 
wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-wykonawczy, a wszystkie przedmiary 

udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

75) Prosimy o wyjaśnienie treści projektu stałej organizacji ruchu pkt. 6.4 System 

informacji miejskiej. Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie koncepcji Systemu 

Informacji Miejskiej wraz z wizualizacją tablic ? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją projektową. Koncepcja Systemu Informacji 

Miejskiej wraz z wizualizacją tablic nie leży po stronie Wykonawcy. 

 

 

76) Prosimy o informację w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić montaż tablic 

SIM ? 

 

Odpowiedź: 

Wycenę tablic SIM należy ująć w branży drogowej. Zamawiający informuje,  

że przedmiotowe zamówienie ma charakter ryczałtowy. 

 

 

77) Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej zakresu 

drogowego dla zadania nr 2.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

78) W projekcie branży drogowej, nawierzchnia pod wiaduktami wyłączona z ruchu jest 

oznaczona jest jako nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 16cm, natomiast w 

branży mostowej na przekrojach nawierzchnia ta jest opisana jako nawierzchnia z 

kostki kamiennej. Prosimy o doprecyzowanie rozbieżności.  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

79) Prosimy o przekazanie uzgodnień z Zarządem Dróg i Transportu dotyczących 

dokładnego typu wiat  przystankowych do zamontowania na przystankach 

autobusowych. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

80) Prosimy o zmianę ilości przedmiarowych dotyczących nawierzchni zatok 

autobusowych poz. 32, 33, 34. W przedmiarze widnieje ilośc 262 m2 natomiast z 

projektu wynika, że do wykonania jest przynajmniej 540m2.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-
wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

81) Prosimy o dodanie do pozycji przedmiarowych pozycji dotyczącej wykonania 

peronów autobusowych z płyt betonowych grafitowych 30x30cm, wraz z warstwami 

konstrukcyjnymi poniżej. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

82) Prosimy o dodanie do pozycji przedmiarowych pozycji dotyczącej wykonania 

nawierzchni z kostki kamiennej łupanej 8/11 separującej ruch rowerowy od pieszego, 

wraz z warstwami konstrukcyjnymi poniżej. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

83) Prosimy o informację gdzie należy zastosować nawierzchnię z płyt kamiennych 

25x25 (poz. Nr 71 przedmiaru drogowego) ? w przekrojach konstrukcyjnych oraz 

opisie projektu nie ma wzmianki dotyczącej nawierzchni z płyt kamiennych 25x25. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy przyjąć nawierzchnię z płyt betonowych 

o wymiarach 25x25 o grubości 8 cm. 

 

 

84)  Prosimy o informację czy nawierzchnie zabruku pod wiaduktami należy wykonać 

z kostki kamiennej gr 16 cm czy ma być to warstwa z tłucznia kamiennego ? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

85) Prosimy o informację czy na przystankach autobusowych należy stosować krawężniki 

polimerobetonowe. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność stosowania krawężników polimerobetonowych na 
przystankach autobusowych. 

 

86) Branża mostowa: w udostępnionych materiałach przetargowych brakuje przedmiarów 

branży mostowej. Prosimy o przekazanie przedmiarów robót branży mostowej (tj. 

przedmiarów dla wiaduktu północnego, południowego, tramwajowego, murów 

oporowych, schodów), do czego Zamawiający jest zobowiązany na mocy Art. 31 

ustawy pzp oraz §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

 

87) Branża mostowa: Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną  

lub inwentaryzacją istniejących obiektów mostowych, które będą podlegały 

rozbiórce? Prosimy o udostępnienie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórki istniejących wiaduktów. Sposób rozbiórki 

oraz wszelkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający załączył inwentaryzację 

istniejących obiektów w Tomie III SIWZ w dniu 14.09.2020 r.   

 

 

88) Branża mostowa: Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o przedmiary  

w zakresie rozbiórki istniejących obiektów mostowych. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

89) Branża mostowa: Prosimy o udostępnienie schematów łożyskowania i obciążeń  

dla łożysk na wiaduktach (północny, południowy, tramwajowy). 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 

90) Branża mostowa: Rys. 9 zawiera dwa wariant kolorystyki. Prosimy o wskazanie, który 

z nich został wybrany przez Zamawiającego i powinien być uwzględniony w ofercie. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Informacje odnośnie kolorystyki obiektu zamieszczone są w folderze projektu budowlanego 

Tom 1.1 Uzgodnienia (plik Uzgodnienia – Załącznik ZRID, pismo z uzgodnieniem Biura 

Architekta Miasta).  

 

 

91) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 4 

Przebudowa wiaduktów. Przekrój poprzeczy. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

92) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 29 

Wiadukt północny. Zbrojenie kap chodnikowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

93) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 30 

Zbrojenie schodów S-2. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

94) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Rys. 74 

Zbrojenie fundamentów. Prosimy o uzupełnienie. 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

95) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje STWiORB 

dla posadowienia obiektu na palach. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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96) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje STWiORB 

dla próbnych obciążeń pali. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

97) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje STWiORB 

dla rozbiórek istniejący obiektów. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

98) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje STWiORB 

dla murów oporowych z gruntu zbrojonego. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

99) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje STWiORB 

dla murów oporowych z elementów prefabrykowanych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

100) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla próbnego obciążenia obiektów drogowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

101) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla próbnego obciążenia obiektu tramwajowego. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

102) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla szybów wind i urządzeń dźwigowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

103) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla osłon przeciwporażeniowych. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

104) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla osłon przeciw ochlapywaniu. Prosimy o uzupełnienie. 
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Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

105) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla odwodnienia liniowego przy dolnych biegach schodów i pochylni. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

106) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla elementów zadaszenia pochylni. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

107) Branża mostowa: W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje 

STWiORB dla krawężników peronowych i krawężników peronowych obniżonych. 

Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

108) Branża mostowa: W M-13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu w p. 2 

wskazano klasy betonów fundamentów podpór: skrajnych (przyczółków) C30/37 i 

pośrednich (filarów) C40/50, natomiast projekt wykonawczy wskazuje na wykonanie 

fundamentów podpór z betonu klasy C30/37. Prosimy o wskazanie właściwej klasy 

betonu fundamentów. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

109) Branża mostowa: W M-13.01.06 Beton ustroju niosącego w elementach o 

grubości ≥ 60 cm  w p. 2 wskazano klasę betonu płyty pomostu i poprzecznic: 

C35/45, natomiast w projekcie wykonawczym podano beton nadbetonu C30/37 (p. 

3.4 opisu technicznego) i poprzecznic podporowych C30/37 (np. rys .42). Prosimy o 

wskazanie właściwej klasy betonu płyty ustroju nośnego i poprzecznic. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

110) Branża mostowa: W M-13.01.07 Beton płyt chodnikowych i nawierzchni 

torowiska w p. 2 wskazano klasę betonu C35/45, natomiast zgodnie z Rys. 14 

projektu wykonawczego beton kap chodnikowych ma klasę C30/37. Prosimy o 

wskazanie właściwej klasy betonu kap chodnikowych. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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111) Branża mostowa: Zgodnie z M-13.01.08 beton płyt przejściowych ma klasę 

C30/37, natomiast na rys. 5 (Przekrój D-D) i na rys. 6 (Przekrój E-E) beton płyt 

przejściowych ma klasę C25/30. Prosimy o wskazanie właściwej klasy betonu płyt 

przejściowych. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

112) Branża mostowa: Prosimy o potwierdzenie, że schody należy wykonać z 

betonu klasy C30/37. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

113) Branża mostowa: Prosimy o potwierdzenie, że pochylnie należy wykonać z 

betonu klasy C30/37. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

114) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

obiektach drogowych. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

115) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

obiekcie tramwajowym. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

116) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

schodach. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

117) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów desek gzymsowych na 

pochylniach. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

118) Branża mostowa: Zgodnie z M.15.03.01. Nawierzchnia z asfaltu lanego – 

warstwa wiążąca (p. 1.3) należy wykonać warstwę wiążącą o gr. 4,5 cm (4,0 cm w 

miejscach zakładów izolacji z papy termozgrzewalnej), natomiast zgodnie z opisem 

technicznym (p. 3.7.1) warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego ma mieć grubość 5,0 

cm. Prosimy o wskazanie właściwej grubości warstwy wiążącej na obiektach. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

119) Branża mostowa: Zgodnie z M-15.03.02. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

– warstwa ścieralna z mieszanki SMA (p. 1.3) należy wykonać warstwę ścieralną o 

gr. 5,0 cm, natomiast zgodnie z opisem technicznym (p. 3.7.1) warstwa ścieralna z 

betonu asfaltowego ma mieć grubość 4,0 cm. Prosimy o wskazanie właściwej 

grubości warstwy ścieralnej na obiektach oraz wskazanie czy ma być wykonana z 

SMA czy z betonu asfaltowego. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

120) Branża mostowa: Prosimy o potwierdzenie wymiarów krawężnika granitowego 

na obiektach 20x18 cm. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

121) Branża mostowa: Czy krawężniki peronowe na obiekcie tramwajowym (rys. 

14, szczegół 3A i 3B) są polimerobetonowe? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

122) Branża mostowa: Prosimy o wskazanie wymiarów krawężników peronowych 

na obiekcie tramwajowym (rys. 14, szczegół 3A). 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

123) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 2 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu północnego nie występuje rys. 20. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

124) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 3 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu południowego nie występuje rys. 35. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

125) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 3 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu południowego nie występuje rys. 36. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
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Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

126) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 3 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu południowego nie występuje rys. 39. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

127) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 4 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu tramwajowego nie występuje rys. 54. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

128) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 4 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu tramwajowego nie występuje rys. 55. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

129) Branża mostowa: W spisie rysunków dla TOM 4 – projekt wykonawczy. 

Przebudowa wiaduktu tramwajowego nie występuje rys. 58. Prosimy o wyjaśnienie i 

uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

130) Czy Zamawiający zawarł porozumienie z PKP PLK S.A. dotyczące uzgodnień 

w sprawie realizacji zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o przekazanie. 

 

Odpowiedź: 
Realizacja inwestycji na podstawie decyzji ZRID. 

 

131) Prosimy o wskazanie kolejności ważności dokumentów. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym wzorem umowy (§4 ust. 2). 

 

 

132) Prosimy o wskazanie, w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych 

Formularza Cenowego należy uwzględnić koszty usług PKP PLK S.A. np. okresowe 

zajęcie terenu na czas robót, koszty uczestnictwa pracowników PKP PLK S.A. w 

uzgodnieniach, komisjach nadzorach itd. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza zaktualizowany Formularz cenowy. (Punkt 11. Trakcja PKP Tabeli 

Elementów Scalonych) 
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133) Prosimy o wskazanie, w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych 

Formularza Cenowego należy uwzględnić koszty zapewnienia nadzoru 

archeologicznego i ewentualnych badań archeologicznych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zaktualizowany Formularz cenowy. Koszty zapewnienia nadzoru 

archeologicznego oraz badań należy uwzględnić w pozycji 2 (branża drogowa) dla zadania: 

„Budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi” i pozycji 

13 (branża drogowa) dla zadania „Przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na 

odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”. 

 

 

134) Prosimy o wskazanie, w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych 

Formularza Cenowego należy uwzględnić koszty inwentaryzacji budynków oraz dróg 

sąsiadujących z placem budowy. 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zaktualizowany Formularz cenowy. Koszty inwentaryzacji budynków 

oraz dróg sąsiadujących z placem budowy należy uwzględnić w pozycji 2 (branża drogowa) 

dla zadania: „Budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w 

Łodzi” i pozycji 13 (branża drogowa) dla zadania „Przebudowa torowiska w ul. 

Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. 

Lodowej”. 

 

 

135) Prosimy o wskazanie, w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych 

Formularza Cenowego należy uwzględnić koszty dokumentacji stanu pasa 

drogowego przed rozpoczęciem budowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zaktualizowany Formularz cenowy. Koszty dokumentacji stanu pasa 

drogowego przed rozpoczęciem budowy należy uwzględnić w pozycji 2 (branża drogowa) dla 

zadania: „Budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi” 

i pozycji 13 (branża drogowa) dla zadania „Przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego 

na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”. 

 

 

136) Prosimy o wskazanie, w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych 

Formularza Cenowego należy uwzględnić koszty zimowego utrzymania terenu 

budowy. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza zaktualizowany Formularz cenowy. Koszty zimowego utrzymania 

terenu należy uwzględnić w pozycji 2 (branża drogowa) dla zadania: „Budowa wiaduktów 

drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi” i pozycji 13 (branża drogowa) 

dla zadania „Przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z 

projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej”. 
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137) Prosimy o wskazanie, w której pozycji Tabeli Elementów Scalonych 

Formularza Cenowego należy uwzględnić koszty zabezpieczenia drzew na czas 

realizacji robót. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza zaktualizowany Formularz cenowy. Koszty zabezpieczenia drzew na 

czas realizacji robót należy uwzględnić w punkcie 3 Branża drogowa - zieleń. 

 

 

138) We wzorze umowy w §1 ust. 10 jest zapis: „Wykonawca zobowiązany jest 

pracować w okresie od 01.04 – 30.09 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 

19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 – 31.03 od poniedziałku do 

piątku w godz. Od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00”. Prosimy o wyjaśnienie 

czy wskazane godziny oznaczają minimalne czy maksymalne zakresy czasu pracy. 

 

Odpowiedź: 

Wskazane godziny oznaczają minimalne zakresy czasu pracy. 

 

 

ZESTAW 10 

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót branży torowej dla Zadania 3. Folder pn.: Tom 1.2 

Przedmiar torowy jest pusty. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

ZESTAW 11 

1. Kary umowne : 

 Płacone przez Wykonawcę:  Par 11 Umowa: 

1) Za opóźnienie w dotrzymaniu terminu końcowego robót: 0,025% wynagrodzenia GW -  

Wnosimy o zmianę słowa: „opóźnienie” na „zwłoka”. 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi : 0,01% wynagrodzenia GW-   Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na 

„zwłoka”. 

3) Z tytułu samego faktu istnienia wad kara w wys. 5% wynagrodzenia GW  (chodzi o 

wady o których mowa w Par 10.3.2 a) Umowa tj: wady nieusuwalne ale 

umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia)-   Wnosimy o zmianę zapisów, 

że w przypadku istnienia wad istotnych, nieusuwalnych ale umożliwiających 

użytkowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający obniży wynagrodzenie GW o 

wartość wykrytych wad a sama wartość o jaką Zamawiający będzie mógł obniżyć 
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wynagrodzenie będzie oszacowana przez niezależnego eksperta lub w drodze 

porozumienia Stron. Obecny zapis jest nieakceptowalny gdyż rodzi bezpośrednie 

ryzyko, że Zamawiający może naliczyć karę w wys.5% wynagrodzenia GW w każdym 

przypadku (nawet w przypadku stwierdzenia wady nieistotnej o niskiej wartości gdzie 

kara będzie niewspółmierna do wartości samej wady). 

4) Za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy- 20% wynagrodzenia GW. Wnosimy o 

obniżenie poziomu kary do wys. max 10% wynagrodzenia GW. 

5) Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w wys.0,05% wynagrodzenia GW za każdy dzień 

opóźnienia.- Wnosimy o zmianę słowa: „opóźnienie” na „zwłoka” 

6) Za opóźnienie w przypadku nieprzedłożenia przedłużenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wys. 0,01% wynagrodzenia GW. -   Wnosimy o zmianę słowa: 

„opóźnienie” na „zwłoka” 

7) 0,001% wynagrodzenia GW za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu HRF- 

Wnosimy o zmianę słowa: „opóźnienie” na „zwłoka” 

8) 0,01% wynagrodzenia GW za nieprzekazanie w terminie dokumentacji 

powykonawczej, za każdy dzień opóźnienia- Wnosimy o zmianę słowa: „opóźnienie” 

na „zwłoka” 

9) Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do wysokości max 10% 

wynagrodzenia GW . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany paragrafu 11 we wzorze umowy. 

 

 

2. Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisem znajdujący się w Projekcie 

budowlanym, Projekt zagospodarowanie teren tom 1.0 pkt 4.9   :                                                              

„ Przebudowa ciepłociągu DN 250 po stronie zachodniej wiaduktu  nie jest w 

zakresie niniejszej  inwestycji .  Zgodnie z decyzją gestora sieci Veolia  przebudowa 

będzie realizowana w koordynacji prac we własnym zakresie i na koszt gestora sieci„ 

zakres kontraktu nie obejmuje przebudowy sieci ciepłowniczej.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza prawidłowość ww. zapisu.   

 

 

3. Dokumentacja Projektowa dla branży drogowej w części „zad 2 WIADUKT 

PRZYBYSZEWSKIEGO”  odwołuje się w wielu miejscach do Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych, których brak jest w udostępnionych materiałach. Prosimy 

o udostępnienie przedmiotowych specyfikacji. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

4. W jakim celu Zamawiający w udostępnionych dokumentach załączył dwa Projekty 

Stałej Organizacji Ruchu dla „zad 2 WIADUKT PRZYBYSZEWSKIEGO”? Który z 

załączonych Projektów jest wiążący i do realizacji dla Wykonawcy? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

 

 

5. Czy Projekt Stałej Organizacji Ruchu opracowany dla „Aktualizacji dokumentacji 

projektowej: Budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy 

Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z budową układu drogowego 

w rejonie tych obiektów” jest zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający 

ruchem? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że projekt jest zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający 

ruchem.  

 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 

zamiast kruszywa łamanego 0/45 jako podbudowy w konstrukcji nawierzchni  

dla jezdni przebudowywanych ulic? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

7. Przedmiar drogowy wskazuje umocnienie powierzchni skarp matami antyerozyjnymi 

natomiast w dokumentacji projektowej dla branży drogowej brak jest wskazania ich 

lokalizacji. Prosimy o wskazanie lokalizacji powierzchni skarp do umocnienia. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

8. W Projekcie Wykonawczym branży drogowej brak jest rysunków szczegółów 

konstrukcyjnych dotyczących wykonania krawężników, obrzeży itp. na połączeniach 

różnych nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

9. Prosimy o podanie parametrów i wymagań dla kostki kamiennej do wykonania 

nawierzchni pachwin i wyspy dzielącej. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

10. Jaka ostatecznie ma być szerokość opasek z kostki granitowej łupanej 8/11 cm 

między chodnikiem a ścieżką rowerową – opis techniczny precyzuje je na 30 cm, 

natomiast wg przekrojów normalnych jest to 25 cm? 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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11. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie farby żółtej do oznakowanie poziomego 

tymczasowego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza stosowanie farby żółtej do wykonania tymczasowego oznakowania 

poziomego. 

 

12. Prosimy o doprecyzowanie wymagań (załączenie specyfikacji technicznej) 

dotyczących „warstwy poślizgowej z tworzywa sztucznego”. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

13. W przedmiarze oraz w opisie technicznym brak wskazania na konieczność 

zastosowania warstwy separacyjnej z geotkaniny, natomiast na rys. 4.1 już element 

ten występuje. Prosimy o wskazanie czy zastosowanie warstwy separacyjnej jest 

konieczne? 

 

Odpowiedź: 
Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

14. Brak przedmiaru dla robót mostowych. Prosimy o udostępnienie. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

15. Czy zamawiający dopuszcza posadowienie w technologii Franki, iniekcji 

rozpychającej ISR, DSM, FSS, CMC? 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
16.  Czy Zamawiający uzna użycie technologii takich jak: kolumny DSM, CMC itp. jako 

rodzaj posadowienia pośredniego? 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 
17.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania nasypu z gruntu 

zbrojonego np. panele żelbetowe z pasami poliestrowymi? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

18.  W punkcie 1.3 STWIORB M13.01.07 podano wymagania dla betonu, podając 

stopień wodoszczelności określony symbolem „W” wg wycofanej normy PN-88/B 
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06250. Prosimy o podanie wodoszczelności jako średniej głębokości penetracji wody 

zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12390-8? 

 
Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

 
19.  Brak Projektu rozbiórki – prosimy o udostępnienie. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje projektem rozbiórki istniejących wiaduktów. Sposób rozbiórki 

oraz wszelkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

20.  Brak STWIORB dla robót rozbiórkowych – prosimy o udostępnienie. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną rozbiórki istniejących wiaduktów. 

Sposób rozbiórki oraz wszelkie uzgodnienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

21.  Dla części Wiadukty Przybyszewskiego brakuje:                                                                          
a) przedmiarów robót dla kanalizacji deszczowej , wodociągu oraz sieci 
teletechnicznych                
b) STWIORB dla wodociągu                                                                                                      
c) dokumentacji wykonawczej kanalizacji deszczowej oraz wodociągu.                                   
Prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

22.   Dla części Torowisko Przybyszewskiego brakuje :                                                                       

a) przedmiarów robót dla  : torowiska i sieci trakcyjnej tramwajowej                                    

b)   STWIORB dla torowiska tramwajowego                                                                          

c) dokumentacji wykonawczej dla torowiska i sieci trakcyjnej tramwajowej oraz 

oświetlenia. Prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w zakresie Tomu III SIWZ w dniu 14.09.2020 r. 

Jednocześnie informujemy, że podstawę wyceny zamówienia stanowi projekt budowlano-

wykonawczy, a wszystkie przedmiary udostępnione są jedynie w celach poglądowych. 

 

23. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – IDW pkt 5 oraz § 2 ust. 2 wzoru 

umowy.  
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Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy termin wykonania zamówienia tj. 29 maja 2023 

r. pozostaje wiążący dla Wykonawcy niezależnie od daty zawarcia umowy na 

realizację zamówienia i przekazania Wykonawcy placu budowy? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia: 29.05.2023 r. pozostaje wiążący 
za wyjątkiem przypadków określonych w §15 ust. 2 wzoru umowy. 
 
 

24. W jakiej dacie (kalendarzowej) Zamawiający planuje zawrzeć umowę z Wykonawcą, 

w szczególności mając na uwadze zmianę terminu otwarcia ofert?  

Odpowiedź: 

Zawarcie umowy nastąpi po zakończeniu procedury przetargowej.  
 
 

25. Jaki okres (w dniach/dniach roboczych) liczony od daty zawarcia umowy  

z wykonawcą przewidział Zamawiający na wykonanie robót budowlanych, realizację 

całego zamówienia? 

Odpowiedź: 

Termin realizacji zamówienia określony został w §2 wzoru umowy. 
 
 

26. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do dotrzymania terminu końcowego realizacji 

zadania w przypadku, w którym Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy  

w terminie uniemożliwiającym terminową realizację prac? 

Odpowiedź: 
Możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia przewidziane przez Zamawiającego zostały 
określone w §15 ust. 2 wzoru umowy. 
 
 

27. Wykonawca postuluje, aby okres realizacji zadania był określony w miesiącach i jego 

bieg rozpoczynał od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, przy 

uwzględnieniu zawieszenia biegu tego okresu z uwagi na „okres zimowy” (15 

grudnia - 15 marca). Reprezentatywnych przykładem tego typu rozwiązania są 

postanowienia wzorów umów stosowanych przez największego zamawiającego 

publicznego – Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

 
Odpowiedź: 

Z uwagi na graniczną datę rozliczenia dofinansowania unijnego inwestycji Zamawiający 
pozostaje przy ustaleniu terminu końcowego realizacji inwestycji na dzień 29.05.2023 r. 
 
 
 

28. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wskazany przez Zamawiającego termin 

wykonania zamówienia nie przewiduje jakiegokolwiek jego wydłużenia z tytułu 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  
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Odpowiedź: 
Możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia przewidziane przez Zamawiającego zostały 
określone w §15 ust. 2 wzoru umowy. 
 
 

29. Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnień na temat, wyczerpujących, precyzyjnych, 

jednoznacznych, nie wymijających i nie odsyłających pytającego do postanowień 

SIWZ bez udzielenia żadnych dodatkowych wyjaśnień. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił wyjaśnień. 
 
 

30. § 15 ust. 2 wzoru umowy „Zamawiający ma prawo , jeżeli to niezbędne do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie 

projektów rozwiązań zamiennych w stosunku do STWiORB lub dokumentacji 

projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie należy się dodatkowe 

wynagrodzenie„ 

Wykonawca, stosownie do obowiązków Zamawiającego wynikających z PZP w 

zakresie prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia (w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć  wpływ na 

sporządzenie oferty) wnosi o wyjaśnienie  jaki zakres oraz ilość projektów rozwiązań 

zamiennych oraz sporządzanych w jakiej  branża ma Wykonawca ująć w ofercie, 

albo usunięcie postanowienia § 15 ust. 2 wozru  umowy w całości?  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę w §15 umowy. 
 
  

31. Wykonawca wnosi o usunięcia kary wskazanej w § 11 ust. 1 lit c) tj. kary z tytułu 
samego faktu istnienia wad w przedmiotu odbioru. 

Wysokość tej kary w  żaden sposób nie odpowiada obniżeniu wartości elementu 
odbioru  dotkniętego wadą niesuwalną, której istnienie jednocześnie nie 
uniemożliwia użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 

 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie objętym pytaniem.  
 

32. Okres realizacji: do 25.05.2023 rok. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 

wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności nie z winy GW ( w tym 

Covid-19)? 

 
 
Odpowiedź: 
Możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia przewidziane przez Zamawiającego zostały 
określone w §15 ust. 2 wzoru umowy. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.10.2020 r. Ofertę należy 

złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00. 

 

Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się:  

do pkt. 14.1 i 18.1.1 SIWZ TOM I. 
 
 
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 
Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ, sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-

e.pl/zim/zamowienia-publiczne 

 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści ww. wyjaśnień i zmian. 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

    /podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 

 
 
Załączniki: 

1) TOM II SIWZ- Formularz aktu umowy ze zmianami 
2) Formularz oferty – Formularz 1 po zmianie 
3) Formularz cenowy – Formularz nr 1a po zmianie 

 
 
 

Sprawę prowadzi: 
Joanna Rodziewicz 
Z-ca Naczelnika  Wydziału Zamówień Publicznych 

tel. 42 272 64 37 

http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne

