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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.2621.37.2020      Łódź, dn. 22.02.2021 r. 

                                   

 
 
WYKONAWCY 

 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa 
ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie 
zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami 
bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj 
i wybuduj)”, Nr sprawy ZIM-DZ.2621.37.2020 
 
 

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

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

odpowiada na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym 

zakresie: 

 

/zachowano oryginalną wersję pytań/ 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie 1: 

„Czy Zamawiający, powołując się na Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r, 

w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia §2 ust 5: „ ... w celu zapewnienia odpowiedniego 

poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym 

mowa w pkt 6.3.3. zdolność techniczna lub zawodowa, podpunkt 6.3.3.1. oraz podpunkt 

6.3.3.2 strona 13 SIWZ dotyczył robót budowlanych i usług wykonanych w okresie dłuższym 

niż 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu” przedłuży okres, z którego Wykonawca może przedłożyć wykaz 

proponowanych robót oraz usług i potwierdzających je referencji do 6-8 lat, umożliwiając 

nam /innym wykonawcom udział w niniejszym postępowaniu przetargowym? 

Wydłużenie czasookresu z którego wykonawca może przedłożyć wykaz proponowanych 

robót oraz usług i potwierdzających je referencji do 6-8 lat, przyczyniłoby się do poszerzenia 

kręgu potencjalnych wykwalifikowanych i pewnych Wykonawców, którzy w swoim 

dotychczasowym dorobku posiadają wymagane lub nawet większe doświadczenie 

w zakresie robót i usług, a tym samym zapewnią realizację zamówienia w profesjonalny 
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sposób w umownym terminie.” 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający w zakresie Zadania 1 dopuszcza, aby wykaz o którym mowa w pkt 6.3.3. 

zdolność techniczna lub zawodowa, podpunkt 6.3.3.1. oraz podpunkt 6.3.3.2 strona 13 SIWZ 

dotyczył robót budowlanych i usług wykonanych w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed 

upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający w zakresie zadania 2, nie wyraża zgody na wydłużenie okresu dla wykazu 

usług: W zakresie Zadania 2 Zamawiający nie dopuszcza aby wykaz o którym mowa w pkt 

6.3.3. zdolność techniczna lub zawodowa, podpunkt 6.3.3.1. oraz podpunkt 6.3.3.2 strona 13 

SIWZ dotyczył robót budowlanych i usług wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat i nie 

przedłuży okresu z którego Wykonawca może przedłożyć wykaz proponowanych robót oraz 

usług i potwierdzających je referencji do 6-8 lat. 

W związku powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany zgodnie z pkt 

II.1.1. i II.1.2. 

 

Pytanie 2: 

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej  

lub zawodowej zgodnie z pkt 6.3.3.1.1. poprzez wspólne spełnienie warunku przez dwa 

podmioty, które łącznie (każdy podmiot z osobna wykaż się wykonanie jednej roboty 

budowlanej zgodnie z wymogiem wskazanym w SIWZ) wykażą się zamówieniem na roboty 

budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), obejmujące budowę lub przebudowę drogi 

wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci 

trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 22 

000 000,00 zł. 

Istotą Konsorcjum jest wspólne spełnienie warunków udziału w postępowaniu ustanowionych 

przez Zamawiającego. Dopuszczenie możliwości wspólnego spełnienia w/w warunku przez 

dwa odrębne wykwalifikowane podmioty, które wezmą wspólny udział w wykonaniu robót i 

poniosą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, nie wpłynie sposób 

niekorzystny na ich realizację, a przyczyni się do udział większej ilości potencjalnych 

Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu wykazania spełniania warunku 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku konsorcjum. 

 

Pytanie 3: 

„Czy Zamawiający w związku z obecną trudną sytuacją epidemiologiczną i gospodarczą 

wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości ubezpieczenia wskazanego w TOM Il — Formularz 

Umowy § 19 ust 1 pkt 1 podpunkt a) na kwotę 10 000 000,00 zł ? 

Wysokość ustanowionej polisy będzie miała realny wpływ na finalną cenę oferty złożoną 

przez Wykonawców w w/w postępowaniu” 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
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Pytanie 4: 

„Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu zawartego w TOM Il Formularz Umowy §22 ust 1 

pkt 1 podpunkt f) tj. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż pierwotny okres związania ofertą 

liczony jest  od daty składania ofert tj. od 08.02.2021 r i wynosi 90 dni zgodnie z zapisami 

SIWZ pkt 10. 

Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w tym okresie, wówczas Wykonawca, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę będzie miał prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem 

o wydłużenie terminu realizacji umowy na podstawie ww. § Umowy. 

W przypadku zmiany daty składania ofert nie będzie miało to wpływu na zmianę pierwotnego 

okresu związania ofertą, liczonego od dnia 08.02.2021r.” 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami z § 22 ust. 1 pkt 1 lit. f) Formularza aktu umowy (TOM II SIWZ) , zmiana 

terminu jest dopuszczalna: „jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym 

okresie związania ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu (oraz opublikowanych 

w DUUE zmian tego ogłoszenia) to strony mogą dokonać przedłużenia terminu realizacji 

umowy o okres ponad pierwotny termin związania ofertą” . 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zatem pierwotny okres związania ofertą to okres, liczony od ostatecznej daty składania ofert. 

W przypadku zmiany ogłoszenia i wynikającej z tego zmiany terminu składania ofert, termin 

związania ofertą zmieni się i będzie liczony od terminu wskazanego w ogłoszeniu o zmianie 

ogłoszenia. Dzień w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem pierwotnego 

terminu związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 

90 dni i dopiero po upływie tych 90 dni będzie mogła być zastosowana przesłanka z § 22 ust. 

1 pkt 1 lit. f) Formularza aktu umowy (TOM II SIWZ). 

 

 

ZESTAW 2 

 

Pytanie 1: 

„Mając na uwadze rozbieżności pomiędzy Zadaniem 1 a Zadaniem 2 w wymaganiach 

dotyczących ubezpieczenia określonych w TOM Il — Formularz Aktu Umowy § 19 

Wykonawca wnioskuje o: 

a) ujednolicenie wymogu co do okresu obowiązywania umowy poprzez wprowadzenie 

zapisu, iż zarówno dla Zadania 1 i 2 Wykonawca powinien posiadać wymaganą ochronę w 

okresie realizacji umowy tj. do daty określonej w § 16 ust. 2. 

 

Odpowiedź dot. lit a): 

Zapisy § 19 ust. 1 pkt 1 a) Formularza Aktu Umowy pozostają bez zmian. 

 

b) potwierdzenie, iż zarówno dla zakresu 1 i 2 dopuszczalna maksymalna franszyza 

wynosi 10 000,00 zł 

 

Odpowiedź dot. lit b): 
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Wysokość franszyzy redukcyjnej dla Zadania 1 w wysokości 10.000,00 zł. Zamawiający 
w zakresie zadania 2 nie wymaga franszyzy. 

 

c) z uwagi na fakt, iż co do zasady ryzyko wystąpienia szkody dla Zadania 1 i Zadania 2 

jest takie samo, wnioskujemy o obniżenie łącznej sumy gwarancyjnej dla Zadania 1 i 2 do 10 

000 000,00 zł.” 

 

Odpowiedź dot. lit c) : 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 
 

d) potwierdzenie, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, określone w 

§ 19 ust 1 pkt 2 może być zawarte jako rozszerzenie polisy OC z podlimitem 

odpowiedzialności o wysokości  500 000,00 zł. 

 

Odpowiedź dot. lit d): 
Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie polisy OC z podlimitem odpowiedzialności 
o wysokości 500 000,00 zł dla zadania 2. 

 

e) prosimy o wyjaśnienie pojęcia rozszerzenia ubezpieczenia OCZ: „ubezpieczone będą 

podmioty faktycznie realizujące czynności zawodowe” lub wykreślenia tego zapisu. Ochrona 

na bazie wcześniejszych zapisów ma dotyczyć podwykonawców. 

 

Odpowiedź dot. lit e): 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie tego zapisu. Poprzez „rozszerzenia 

ubezpieczenia OCZ” Zamawiający rozumie, że ubezpieczone będą podmioty faktycznie 

realizujące czynności zawodowe, (np. członkowie konsorcjum w tym podwykonawcy). 

 

 

f) potwierdzenia, iż Wykonawca może przedstawić jedną polisę ubezpieczenia OC 

spełniającą powyżej określone modyfikacje oraz pozostałe niezmienione zapisy § 19 TOM Il 

— Formularz Umowy. 

 

Odpowiedź dot. lit f): 

Zamawiający potwierdza możliwość złożenia jednej polisy OC spełniającej wszystkie zapisy 

§ 19 wzoru umowy . 

 

Pytanie 2: 

„Wykonawca prosi o doprecyzowanie sformułowania „materiału sprzedażowego” ujętego w § 

15 ust. 4 Tom Il Formularza Aktu Umowy, który Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 

do Zamawiającego. Czy Zamawiający dysponuje gotowymi wzorami dokumentów i udostępni 

je Wykonawcy na etapie realizacji Inwestycji?” 

 

Odpowiedź: 

Pojęcie „materiału sprzedażowego” jest dokładnie opisane w § 15 ust. 4 Tom Il Formularza 

Aktu Umowy Wzory dokumentów określone zostaną przez Inżyniera Kontraktu przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. 
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Pytanie 3: 

„W związku z dużymi rozbieżnościami dotyczącymi kar umownych Wykonawca wnioskuje o 

ujednolicenie zapisów umownych dotyczących w/w kar ujętych w § 20 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 

dotyczących zadania 1 i zadania 2, poprzez stworzenie wspólnego katalogu kar i ustalenie 

jednakowych wysokości obowiązywania tychże kar.” 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 4: 

„Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie zapisów umownych w § 21 o następujący zap is: 

 „9. Zamawiający ZIM/ŁSI płaci Wykonawcy kary umowne w następujących 

przypadkach: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ZIM/ŁSI 

w wysokości odpowiednio: 

Zamawiający ZIM 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust.2 pkt 1) 

umowy 

Zamawiający ŁSI 10 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 15 ust.2 pkt 2) 

umowy,  

z zastrzeżeniem § 21 ust. 2”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zakresie zadania nr 1 i  2, nie wyraża zgody na uzupełnienie 

zaproponowanych zapisów umownych w § 21. 

 

Pytanie 5: 

„W związku z obecną dość trudną sytuacją gospodarczą, Wykonawca wnioskuje o 

wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

zawartego w § 11 ust. 6 pkt a) do 28 dni, od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku [ ... ]. Wydłużenie terminu zapłaty, będzie 

korzystne dla Wykonawcy, który nie będzie musiał angażować/blokować środków własnych 

na dłuższy czas. Zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na pierwotne zamierzenie 

Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

ZESTAW 3 

 

Pytanie 1: 

„Dotyczy pkt. 6.3.3.1. SIWZ 

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o zmianę treści warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. 
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6.3.3.1 SIWZ, na następujący: 

„6.3.3.1. w okresie ostatnich siedmiu 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: 

6.3.3.1.1.2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z 

których każde obejmowało budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i 

budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie 

miejskim, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 22 000 000,00 zł. 

6.3.3.1.2.2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z 

których każde obejmowało budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 

co najmniej 300,00 m”. Dopuszczenie wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie 

dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert przewiduje § 2 ust. 5 pkt 1) 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).”  

 

Odpowiedź: 

W zakresie zadania nr 1 wprowadzono zmianę do SIWZ zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 1 

w Zestawie 1. 

Zamawiający w zakresie Zadania 2 nie wyraża zgody na zmianę treści warunku udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych 

 

Pytanie 2: 

„Dotyczy § 5 ust. 5 i 6 wzoru umowy 

Jakimi kryteriami będzie kierować się Zamawiający ŁSI przy wyborze sankcji względem 

Wykonawcy? 

W celu zapobiegania ewentualnym trudnościom związanym z pełnieniem nadzoru 

autorskiego prosimy  

o wskazanie, które z hipotetycznych działań Wykonawcy mogą skutkować odstąpieniem w 

części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że w tym przypadku oceniać będzie w oparciu o art. 355 § 2 k.c. 

Ponadto Zamawiający nie modyfikuje zapisów umowy w zakresie tworzenia hipotetycznego 

katalogu działań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem od umowy w części dotyczącej 

pełnienia nadzoru autorskiego.   

Ponadto Zamawiający przypomina, że określił w § 5 zakres nadzoru autorskiego i do czego 

jest zobowiązany wykonawca w trakcie sprawowania nadzoru. 

 

Pytanie 3: 

„Dotyczy § 11 ust. 6 lit. a) wzoru umowy 

Wnosimy o wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy do „nie dłużej niż do 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do „nie dłużej niż do 30 dni od dnia doręczenia 

faktury lub rachunku 

 

Pytanie 4: 

„Dotyczy § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. k) wzoru umowy 

Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 0,3% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 15 ust. 2 pkt. 2)” 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 

 

Pytanie 5: 

„§ 20 ust. 1 pkt. 1 lit. a), b), c), g), o) - wnosimy o zmianę kar za opóźnienie na kary za 

zwłokę i w związku z tym zmianę treści zapisów poprzez zastąpienie określenia „ za każdy 

dzień opóźnienia” na określenie „za każdy dzień zwłoki”. 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 6: 

„W związku z postawionym wymogiem dwóch kierowników budowy (odrębnie dla zadania 1 i 

zadania 2) prosimy o wskazanie, decyzje którego z kierowników budowy będą wiążące w 

przypadku rozbieżności stanowisk pomiędzy nimi, w sytuacji gdy rozstrzygnięcia będzie 

wymagać kwestia techniczna z zakresu wod-kan na zadaniu nr 1, w zakresie robót, którymi 

kieruje kierownik robót wod-kan przypisany do tego zadania, a także wszelkich innych 

konfliktów kompetencyjnych związanych z kwestiami bhp, zabezpieczenia terenu budowy 

(który tak naprawdę jest jeden), czy prowadzenia dokumentacji budowy.” 

 

Odpowiedź: 

Każdy z kierowników budowy będzie odpowiadał za swój zakres robót odpowiednio dla 

poszczególnych zadań 1 i 2. W przypadku konfliktów kompetencyjnych nadrzędne będą 

decyzje kierownika budowy dla zadania 1. 

 

 

ZESTAW 4 

 

Pytanie 1: 

„Brak załącznika nr 6 w materiałach przetargowych. Wykonawca wnosi o jego opublikowanie 

przez Zamawiającego.”  

 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 6 jest dokumentem Zamawiającego i określa szacowane koszty inwestycji. 

 

Pytanie 2: 

„Sprzeczne zapisy PFU – dotyczy zastosowania włazów na kanalizacji z logo Łódź origami – 
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właz ten produkowany jest bez uszczelki (nie ma innego producenta), a Zamawiający 

wymaga, aby miał trwale wklejoną uszczelkę. Co zastosować – orgiami bez uszczelki, czy 

inny bez logo Łódź  ale z trwale wklejoną uszczelką?”  

 

Odpowiedź: 

Należy zastosować włazy origami z wklejoną uszczelką.  

 

Pytanie 3: 

„W opisie PFU dotyczącego torowiska wskazana jest konstrukcja o gr. 111 cm, a załączony 

rysunek do tej branży zawiera zupełnie inną konstrukcją (inne grubości mas min. 

bitumicznych, brak maty antywibracyjnej, inne rodzaje mieszanek na podbudowy). Który 

rodzaj konstrukcji zastosować?”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza w załączeniu ujednoliconą dokumentację w zakresie konstrukcji 

torowiska w postaci następujących plików: 

Zał 1 Opis PFU 

Zał 2 OT_Tory-Trakcja 

Zał 3 Przekrój konstrukcyjny torowiska 

 

Pytanie 4: 

„W zakresie materiałów z rozbiórek istnieją sprzeczne zapisy pomiędzy PFU, a projektem 

umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie, które postanowienia są wiążące – czy te 

wynikające z projektu umowy (formularz aktu umowy) czy z PFU. Zgodnie z § 7 ust. 2 

Formularza Aktu Umowy wiążące powinny być w tej materii postanowienia, wynikające 

z Umowy.”  

 

Odpowiedź: 

Wiążące zapisy opisujące sposób postępowania z materiałami z rozbiórek znajdują się w § 6 

ust. 8 pkt-y ii – nn Formularza Aktu Umowy. 

 

Pytanie 5: 

„W przedstawionych dokumentach wstępne warunki przebudowy sieci teletechnicznych 

Netia i Exatel straciły swoją ważność. Czy Zamawiający posiada wiedzę, czy zostaną one 

podtrzymane, czy ulegną zmianie? Stanowić to może znaczną kwotę przy wycenie 

w systemie zaprojektuj i wybuduj.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada wiedzy czy wstępne warunki przebudowy sieci teletechnicznych 

Netia i Exatel zostaną podtrzymane, czy ulegną zmianie. 

 

Pytanie 6: 

„Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wszelkie faktycznie istniejące w ternie punktu osnowy 

geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy, a w razie braku ich 

wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu Wykonawcy nie będzie 
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obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w ciągu 10 dni od przejęcia placu budowy 

zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną stanu istniejącego punktów 

osnowy geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia punktu osnowy 

geodezyjnej poinformuje on o tym fakcie Łódzki Ośrodek Geodezyjny oraz Zamawiającego. 

W takim przypadku nie zostanie on obciążony kosztami związanymi z odtworzeniem 

uszkodzonej osnowy geodezyjnej. 

 

Pytanie 7: 

„Pkt 6.3.3.4.1. SIWZ – Wykonawca prosi o wydłużenie doświadczenia kierownika 

w kierowaniu robotami w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z torowiskiem do 8 lat 

(zamiast 5 lat);” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża doświadczenia kierownika w kierowaniu robotami w zakresie budowy  

lub przebudowy drogi wraz z torowiskiem do 8 lat. 

W związku powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany zgodnie z pkt II.1.3 

 

Pytanie 8: 

„Pkt 6.3.3.4.14. SIWZ - prosi o potwierdzenie czy Zamawiający uzna warunek za spełniony 

w zakresie doświadczenia osoby, jeżeli osoba ta wykonała projekt budowlano-wykonawczy 

na budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 300,00 m 

w ramach kilku projektów.” 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że uzna warunek za spełniony  w zakresie doświadczenia osoby, 

jeżeli osoba ta wykonała projekt budowlano-wykonawczy  na budowę lub przebudowę sieci 

wodociągowej o łącznej długości co najmniej 300,00 m w ramach kilku projektów.   

 

Pytanie 9: 

„Pkt 6.3.3.4.7 – 6.3.3.4.14. SIWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie czy Wykonawca może 

wskazać jedną osobę na stanowisko projektanta, która będzie posiadała uprawnienia 

budowlane do projektowania w ramach więcej niż jednego wymagania określonego w pkt 

6.3.3.4.7. do 6.3.3.4.14 SIWZ, tj. czy wykonawca może wskazać jedną osobę z wymaganymi 

uprawnieniami i doświadczeniem, spełniającą dwa lub więcej warunków opisanych w SIWZ?”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektanta dla różnych branż zgodnie 

z punktem 6.3.3.5.10 SIWZ.  

 

Pytanie 10: 

„Pkt 9.1. SIWZ – Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wadium do wysokości 150 

000,00 zł. Miasto Łódź w jednym czasie (druga połowa grudnia 2020 r.) dokonało publ ikacji 
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kilkunastu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót drogowych 

(m.in. przebudowa ul. Wojska Polskiego, przebudowa „Trasy Górna”, rozbudowa ciągu ulic 

Północna-Ogrodowa, przebudowa ul. Przybyszewskiego, przebudowa ul. Traktorowej i inne). 

Z uwagi na dużą koncentrację postępowań o dużej wartości w jednym czasie znacząco 

utrudnione jest uzyskanie w jednym czasie gwarancji ubezpieczeniowych w zakresie kilku 

postępowań z terminem ważności wadium wynoszącym 60 dni oraz 90 dni. Sytuacja ta może 

powodować zakłócenie konkurencji i brak możliwości wzięcia udziału w kilku 

postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, wyłącznie z powodu KRAL Sp. z o.o. 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 90-643 Łódź, ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 32/34 19 1050 1461 

1000 0090 3066 0105 NIP 729-01-09-860 REGON 008228406 KRS 0000174543 tel./fax 0-

42 / 636-94-82, 636-94-70 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 2.000.000,00 PLN ich 

publikacji w jednym czasie przez Miasto Łódź (odpowiednio jednostki: Zarząd Inwestycji 

Miejskich, Urząd Miasta Łodzi oraz Łódzką Spółkę Infrastrukturalną), tj. w konsekwencji 

prowadzić do naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawcy, w 

zakresie wnoszenia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w 

przeważającej mierze korzystają z pomocy towarzystw ubezpieczeniowych, w zakresie 

których do wykorzystania mają określony limit gwarancyjny. Jest on zwalniany sukcesywnie, 

wraz z upływem ważności terminu związania ofertą. W sytuacji koncentracji kilku dużych 

postępowań w jednym czasie, wniesienie kilku wadium o dużej wartości może być 

niemożliwe i utrudniać równy dostęp do postępowania, nawet dla podmiotów, które w 

normalnych warunkach byłyby w stanie spełnić wymogi formalne ustanowione dla jednego, 

konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium, na gruncie 

zamówień publicznych, stanowi zarówno stworzoną przez zamawiającego barierę finansową, 

której celem jest zapewnienie udziału w postępowaniach wyłącznie wykonawców 

rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz realizacją określonego świadczenia, 

jak i narzędzie pozwalające zapobiegać, a w ostateczności sankcjonować niewywiązywanie 

się wykonawców z określonych obowiązków nałożonych na nich przez procedury udzielania 

zamówień publicznych (por. art. 46 ust. 4a i 5 ustawy p.z.p.). Zdaniem Wykonawcy 

ustanowienie wadium dla przedmiotowego postępowania na niższym poziomie, również 

zabezpieczy Zamawiającego w taki sposób, by w postępowaniu wzięły udział wyłącznie 

podmioty rzeczywiście zainteresowanie realizacją zamówienia, a jednocześnie pozwoli 

wykonawcom na równy dostęp do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, którymi 

są oni zainteresowani. Z powyższego względu Wykonawca wnioskuje o obniżenie kwoty 

wadium w przedmiotowym postępowaniu.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości wadium do kwoty 150 000,00 zł. 

W związku powyższym Zamawiający wprowadza stosowne zmiany zgodnie z pkt II.1.3.  

 

 

Pytanie 11: 

„Pkt 9.1. SIWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna wadium na 

należycie wniesione, jeżeli w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (konsorcjum), każdy z partnerów konsorcjum wniesie wadium 
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w części, odpowiadającej jego udziałom w konsorcjum, tak, aby łączna wartość wniesionego 

wadium opiewała na kwotę, wskazują w pkt 9.1. SIWZ.”  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że uzna wadium za wniesione poprzez wniesienie wadium przez 

każdego z partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, 

tak, aby łączna wartość wniesionego wadium opiewała na kwotę wskazaną w pkt 9.1.SIWZ 

Z treści gwarancji / poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do 

zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Z przedstawionych gwarancji musi bezpośrednio wynikać, że dotyczą przedmiotowego 

postępowania. 

 

Pytanie 12: 

„Pkt 9.1. SIWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna wadium na 

należycie wniesione, jeżeli w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum), wadium zostanie wniesione w części w formie 

pieniężnej i w części w formie gwarancji ubezpieczeniowej.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający uzna wadium za wniesione 

prawidłowo pod warunkiem, iż wadium będzie wniesione zgodnie z  pozostałymi 

wymaganiami punktu 9 SIWZ. Ponadto, z każdego dokumentu musi wynikać, że dotyczy ono 

przedmiotowego zamówienia i dotyczy całego konsorcjum. 

 

Pytanie 13: 

„§ 6 ust. 8 pkt ee) Formularza Aktu Umowy – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż 

zawiadomienia odpowiednio inwestora ZIM lub ŁSI Wykonawca ma dokonać zgodn ie z 

podziałem na zadania, tj. w zakresie drzew znajdujących się na terenie zakresu Zadania 1 – 

ZIM, zaś w zakresie drzew znajdujących się na terenie zakresu Zadanie 2 – ŁSI. 1.  

§ 6 ust. 8 pkt ee) Formularza Aktu Umowy - fragment tego punktu stanowi, iż: „Dla Zadania 1 

koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Wykonawca, dla Zadania 2 koszty 

dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Inwestor ŁSI (pod warunkiem, że wycinka drzew 

lub krzewów była niezbędna do przebudowy wodociągu w zakresie za który odpowiada 

ŁSI).” – Wykonawca wnioskuje o zmianę, by dla Zadania 1 koszty nasadzenia zamiennego 

pokrywał Zamawiający ZIM. Brak jest uzasadnienia dla ponoszenia kosztów przez 

Wykonawcę konsekwencji nie uwzględnienia niezbędnych wycinek i nasadzeń zamiennych 

przez Zamawiającego, który jest autorem projektu (czy na rzecz którego projekt jest 

wykonywany). Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami, których nie jest w stanie 

przewidzieć w stanie na dzień sporządzania oferty i które nie mogą być przedmiotem 

wyceny. Przeniesienie kosztów na Wykonawcę w wyżej opisanym zakresie stanowi 

naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy pzp w związku z 

art. 7 ust. 1 oraz art. 353(1) k.c., art. 471 k.c. w związku z art. 14 i art. 139 § 1 ustawy pzp 

przez nieprawidłowe (tj. niejednoznaczne i niewyczerpujące) określenie treści przedmiotu 
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zamówienia w ten sposób, że zobowiązuje on oferentów do uwzględnienia w ich ofertach 

niemożliwych do wyceny na etapie postępowania i nieprzewidywalnych również na etapie 

realizacji inwestycji kosztów związanych z koniecznością wykonania nieopisanych oraz 

niesprecyzowanych wycinek lub nasadzeń zamiennych, których rozmiaru nie można 

przewidzieć.’  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 14: 

„Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wszędzie tam, gdzie umowa wymaga wystąpienia 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, zamawiający udzieli Wykonawcy 

pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności w imieniu zamawiającego.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonania określonej 

czynności w imieniu Zamawiającego wszędzie tam, gdzie umowa wymaga wystąpienia przez 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego.  

W powyższym przypadku Inwestor ZIM lub ŁSI wystawi na rzecz Wykonawcy stosowne 

pełnomocnictwo. 

 

Pytanie 15: 

„Wykonawca wnosi o uzupełnienie umowy w ten sposób, iż tam, gdzie wymagane będzie 

uzyskanie pełnomocnictwa od Zamawiającego po podjęcia czynności przez Wykonawcę 

i uzyskania niezbędnych decyzji w imieniu Zamawiającego, Zamawiający będzie 

każdorazowo udzielał pełnomocnictwa Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia 

złożenia wniosku.”  

   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Pełnomocnictwo będzie udzielane przez Zamawiającego 

niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy wniosku. 

 

Pytanie 16: 

„§ 10 ust. 6 Formularza Aktu Umowy – Wykonawca prosi o usunięcie kropki miedzy słowami 

„(…)użytkowania. Wykonawca (…)”. „ 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 17: 

„§ 13 Formularza Aktu Umowy – Gwarancja: Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż przyjęte 

przez Zamawiającego kryteria w zakresie kwalifikacji czy dana właściwość lub parametr lub 

stwierdzony brak lub niemożność uzyskania określonych parametrów lub „obniżenie estetyki” 

będą uznane za „wadę” przedmiot zamówienia, włącznie w odniesieniu do parametrów lub 

właściwości expressis verbis wynikających z zawartej umowy o realizację zamówienia 
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publicznego, załączników do tej umowy, oferty wykonawcy, dokumentacji projektowej, PFU 

lub innych dokumentów przekazanych Wykonawcy w ramach toczącego się postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub w trakcie realizacji zamówienia publicznego. 

Wykonawca w szczególności prosi o potwierdzenie, iż kwalifikacja czy dana właściwość, 

parametr lub brak lub obniżenie estetyki, wada zmniejszająca wartość lub użyteczność będą 

uznane za „wadę” nie będzie wynikała z jednostronnego uznania Zamawiającego, a będzie 

miała oparcie w obiektywnych wymaganiach, wyrażonych wprost w dokumentach oraz 

będzie bezpośrednio związana z nienależytym wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że stwierdzenie przez Zamawiającego istnienia wad będzie miało 

oparcie m.in. w obiektywnych wymaganiach oraz dokumentach składających się na opis 

przedmiotu zamówienia oraz umowę. 

 

Pytanie 18: 

„§ 13 ust. 3 pkt 12) Formularza Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o stwierdzenie jaki podmiot 

będzie dokonywać oceny kiedy wada, wynikająca z realizacji przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę stanowić będzie „wadę” i na jakiej podstawie ZWiK będzie obciążał 

Wykonawcę? Wykonawca wnosi o uzupełnienie umowy poprzez wskazanie, iż ZWiK ma 

obowiązek udokumentować wystąpienie ewentualnej wady i wraz z przesłaniem roszczenia, 

przekazać Wykonawcy dokumentację, świadczącą o tym, iż usunięta przez ZWiK awaria, 

była wynikiem wady w przedmiocie zamówienia, powstałej w przedmiocie zamówienia z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. Obecny projekt umowy zawiera wyłącznie obowiązek przedstawienia 

przez ZWiK „dokumentów uzasadniających koszty”, a nie dokumentów stwierdzających 

istnienie wady lub przyczynę awarii. Obecna treść umowy stanowi zagrożenie wprowadzenia 

domniemania przez ZWiK, iż wszystkie ewentualne awarie występujące w ramach 

przedmiotowej inwestycji na przebudowywanym odcinku będą automatycznie obciążać 

Wykonawcę Zadania 2.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. 

 

 

Pytanie 19: 

„§ 13 ust. 3 pkt 3) w zw. z pkt 5) Formularza Aktu Umowy – Pkt 3 stanowi, iż wady powinny 

zostać stwierdzone protokolarnie. Wobec tego, w stosunku do § 13 ust. 3 pkt 5) Wykonawca 

wnosi o potwierdzenie, iż wszelkie wady będą wskazywane protokolarnie.”  

  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokładna procedura zgłaszania wad została opisana w § 13 ust. 

3 Formularza Aktu Umowy. 

 

Pytanie 20: 

„§ 18 ust. 3 „Zadanie 1” pkt 2) Formularza Aktu Umowy - Wykonawca wnosi o zmianę 
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projektu umowy w tym zakresie i opisanie terminu zwolnienia zabezpieczenia poprzez 

konkretne zdarzenie, np. 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Zwolnienie zabezpieczenia po „uznaniu zamówienia przez Zamawiającego za należycie 

wykonane” stanowi nieostrą i uznaniową przesłankę. Obecne sformułowanie może 

powodować przetrzymywanie Zabezpieczenia przez Zamawiającego oraz brak możliwości 

ustalenia przez Wykonawcę kiedy Zamawiający uzna zamówienia za „należycie wykonane”.” 

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 21: 

„§ 18 ust. 3 „Zadanie 2” pkt 3) Formularza Aktu Umowy - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 

iż 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolnione po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego przekazania / przejęcia do eksploatacji przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego ŁSI.”  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 22: 

„§ 18 Formularza Aktu Umowy – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca 

prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie, o której mowa w art. 150 ust. 3 o ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, tj. przez stworzenie zabezpieczenia z potrącenia należności 

za częściowo wykonane roboty budowlane z jednoczesnym wniesieniem przez Wykonawcę 

30% kwoty zabezpieczenia. Wykonawca wnosi o zmianę w tym zakresie § 25 Tomu II SIWZ 

- projektu umowy.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści przedmiotowego punktu 

umowy. 

 

Pytanie 23: 

„§ 18 Formularza Aktu Umowy – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca 

wnosi o wyjaśnienie czy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przez jednego członka konsorcjum, w przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o realizację zamówienia.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że z każdego dokumentu wynikać będzie, że 

dotyczy to tego zamówienia i dotyczy całego konsorcjum. 

 

Pytanie 24: 

„§ 18 Formularza Aktu Umowy – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca 

wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wniesienie części zabezpieczenia 
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w pieniądzu i w części w formie gwarancji ubezpieczeniowej.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w różnych formach pod warunkiem spełnienia przez nie wszystkich wymagań SIWZ 

 

Pytanie 25: 

„§ 18 Formularza Aktu Umowy – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wykonawca 

wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający uzna zabezpieczenie za prawidłowo wniesione w przypadku, gdy 

członkowie konsorcjum wniosą zabezpieczenie w wysokości proporcjonalnej do ich udziału w 

konsorcjum, która to łączna kwota zabezpieczenia będzie wynosić 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie (brutto) (odpowiednio dla Zadania 1 oraz Zadania 2).”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, z tym zastrzeżeniem, że zabezpieczenie 

wystawione na każdego z konsorcjantów będzie dotyczyć całej umowy i obejmować będzie 

odpowiedzialność za konsorcjum. 

 

Pytanie 26: 

„§ 19 ust. 2 Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak 

Zamawiający rozumie sformułowanie „Zamawiający dopuszcza spełnienie przez Wykonawcę 

wymogów wskazanych powyżej (…) poprzez zawarcie dwóch osobnych umów (…) lub 

jednej umowy ubezpieczenia spełniającej łącznie warunki określone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2). 

W tym ostatnim przypadku suma ubezpieczenia nie powinna być niższa, niż suma z ust. 1 

pkt 1) i pkt 2)” – czy oznacza to, iż w przypadku posiadania jednej polisy OC jej łączna 

wartość powinna wynosić 22 000 000,00?”  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z §19 ust. 2  suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż suma z ust. 1 pkt. 1) i 

pkt 2), czyli musi obejmować kwoty wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. a), pkt. 2 lit. c) i d). 

 

 

Pytanie 27: 

„§ 19 ust. 1 pkt a) Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie: Wykonawca wnosi o 

zmniejszenie obowiązku w zakresie posiadanej polisy OC do wartości polisy na kwotę nie 

mniejszą niż 10 000 000,00 zł. Zdaniem Wykonawcy tego rodzaju polisa w należyty sposób 

zabezpieczy interes Zamawiającego, zaś z drugiej Strony nie będzie stanowić przeszkody w 

uzyskaniu zamówienia.”  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 28: 
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„§ 19 Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie: czy w przypadku zawarcia umowy 

konsorcjum przez wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia 

Zamawiający dopuszcza, aby wymagania określone w § 19 spełniał tylko jeden członek 

(partner) konsorcjum?” 

  

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.  

 

 

Pytanie 29: 

„§ 19 Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie oraz § 29 ust. 3 Formularza Aktu Umowy: 

czy w przypadku zawarcia umowy konsorcjum przez wykonawców wspólnie ubiegających się 

o realizację zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w § 19 były 

spełniane przez Wykonawców łącznie? To znaczy czy Zamawiający dopuszcza, aby łączna 

wartość na jaką wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ulegała 

sumowaniu?”  

 

Odpowiedź:  

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.  

 

Pytanie 30: 

„§ 19 ust. 1 pkt 2) ppkt b) Formularza Aktu Umowy – Ubezpieczenie: czy w przypadku gdy 

samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania lub nadzoru autorskiego będą 

wykonywane przez Podwykonawcę (podmiot trzeci udostępniający Wykonawcy swoje 

zasoby) Zamawiający dopuszcza, aby to ten Podwykonawca był ubezpieczonym i aby 

Wykonawca przedstawił w tym zakresie polisę OCZ Podwykonawcy, który w ramach Umowy 

wykonywać będzie samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania lub nadzoru 

autorskiego?”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 31: 

„§ 22 ust. 1 pkt b) Formularza Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę pkt b) w taki 

sposób, aby zmiana umowy była możliwa w przypadku występowania „nietypowych dla 

danego miesiąca warunków atmosferycznych, uniemożlwiających realizację zamówienia”. 

W przypadku pozostawienia przez Zamawiającego dalszej treści przedmiotowego punktu, 

Wykonawca wnioskuje, aby odchylenie od średniej wynosiło 5% w przypadku opadów lub 

0,5oC w przypadku temperatur. Obecne wartości wskazane w umowie są nierealne dla 

spełnienia, bowiem „średnia” nie stanowi miarodajnego czynnika, wskazującego czy 

realizacja robót jest możliwa czy nie. Przykładowo dla miesiąca lipca średnia miesięczna 

opadów to 74 mm. Gdyby zdarzył się miesiąc lipiec, który co do zasady będzie suchy i nagle 

w ciągu 3 dni opady wyniosą 70mm może dojść do zalania terenu budowy, zalania wykopów 

itd., co spowodować może brak możliwości realizacji robót przez 2 tygodnie zanim zalany 

teren wyschnie, konieczność wypompowania wody itd. Wskazane kryterium jest zupełnie 

niemiarodajne i w praktyce uniemożliwia Wykonawcy złożenie wniosku na podstawie tej 
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przesłanki, bowiem takie anomalie praktycznie w ogóle się nie zdarzają, tym bardziej, jeżeli 

jako dane, do których średnia miesięczna ma być porównywana to średnia z ostatnich pięciu 

lat. Wykonawca wnosi zatem o zmianę przedmiotowego podpunktu, a w przypadku braku 

jego zmiany o uzasadnienie takiej decyzji i wskazanie przykładu miesiąca z lat 2019-2020, 

w zakresie którego średnia opadów lub temperatur odbiegała aż o 5oC lub o ponad 50% 

w przypadku opadów od średniej z pięciu lat poprzedzających dany miesiąc, na 

potwierdzenie, iż opisana przez Zamawiającego przesłanka jest faktycznie możliwa do 

wystąpienia.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 32: 

„§ 22 Formularza Aktu Umowy, Zmiany do umowy: Wykonawca wnosi o wprowadzenie przez 

Zamawiającego terminu dla Zamawiającego na ustosunkowanie się do wniosku Wykonawcy  

w przedmiocie złożonego przez Wykonawcę wniosku o zmianę umowy (zmianę 

wynagrodzenia, zmianę terminu realizacji zamówienia).”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie 33: 

§ 27 ust. 2 Formularza Aktu Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę ostatniego zdania na 

następujące: „Faksy i wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę 

pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. 

Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania 

wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.”.  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 34: 

„§ 30 ust. 2 pkt f) Formularza Aktu Umowy – co Zamawiający rozumie pod pojęciem „roboty 

inżynieryjne”?”  

 

Odpowiedź: 

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. 

 

Pytanie 35: 

„Projekt umowy, Tom II SIWZ – Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do umowy klauzuli 

salwatoryjnej.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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ZESTAW 5 

 

Pytanie 1: 

„Prosimy o dopuszczenie na tworzenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Pzp przez potrącenia należności za częściowo wykonane 

zamówienia, tak jak dopuścili Państwo tego typu rozwiązanie w innych postępowaniach np.: 

- DSR-ZP-II.271.59.2020 – „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 – 

Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku od ul. 

Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przebudową pętli tramwajowej przy ul. Północnej” 

- ZIM-DZ.2621.21.2020 – „Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej  

do ul. Sienkiewicza” 

- ZIM-DZ.2620.44.2020 – „Przebudowa ul. Lipowej i ul. Próchnika na odcinku od ul. 1 Maja  

do ul. Żeromskiego:” 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

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

zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie: 

 

 

II.1. W TOM-ie I SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

II.1.1. punkt 6.3.3 ppkt 6.3.3.1 -.6.3.3.2. otrzymuje brzmienie: 

 

„ 6.3.3. zdolności technicznej lub zawodowej.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:  

 

6.3.3.1. w okresie ostatnich:  

6.3.3.1.1. ośmiu 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: 2 (dwa) zamówienia na 

roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało budowę 

lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i budową lub przebudową 

oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie miejskim, o łącznej wartości 

brutto nie mniejszej niż 22 000 000,00 zł.  

6.3.3.1.2. 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: 2 (dwa) zamówienia na 

roboty budowlane (każde w ramach odrębnej umowy), z których każde obejmowało budowę 

lub przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 300,00 m.  
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6.3.3.2. w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie co 

najmniej dwa zamówienia (usługi), polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych z 

których każda obejmowała budowę lub przebudowę drogi wraz z torowiskiem tramwajowym i 

budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, sieci trakcyjnej i odwodnienia na terenie 

miejskim, o łącznej wartości robót budowlanych brutto nie mniejszej niż 22 000 000,00 zł.” 

 

 

II.1.2 .punkt 7.3.1.1. i 7.3.1.2. otrzymuje brzmienie: 

 

„ 7.3.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

odpowiednio 5 lat i 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Wzór wykazu robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, 

o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.  

 

7.3.1.2. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane należycie.  

 

Wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, 

o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ” 

 

II.1.3. punkt 6.3.3.4.1. otrzymuje brzmienie: 

 

„6.3.3.4.1. 1 (jedną) osobą na stanowisko kierownika robót drogowych, która będzie 

jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy w zakresie Zadania 1, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez 

ograniczeń, która w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert 

kierowała robotami w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z torowiskiem;” 

 

II.1.4.  punkt 9.1.otrzymuje brzmienie: 

 

„ 9.1. Wysokość wadium ustala się w następującej kwocie:  

150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).” 

 

II.2. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.03.2021 r. Ofertę 

należy złożyć do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13:00. 
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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 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 udzielonych odpowiedzi i ww. zmian. 

 

 

 

DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

    /podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska - Wójcik 
 

 
 

 
 

Załączniki: 

 
1) Załączniki do odpowiedzi na pyt. 3 zestaw 4. 

 

 
 
 

 
Sprawę prowadzi: 
Joanna Rodziewicz 

Wydział 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

