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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 Łódź, dnia    16.03.2021 r. 
 
ZIM-DZ.2621.34.2020 
 
 

WYKONAWCY 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    
nieograniczonego na: „Budowa drogi wojewódzkiej klasy technicznej „G” – Trasa 
Górna III od km -0+059.45 do km 5+712.25” realizowanego w ramach zadania 
„Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” 
 
Nr sprawy ZIM-DZ.2621.34.2020 
 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp – do 
Zamawiającego zostały wniesione pytania1 Wykonawców, na które Zamawiający udziela 
poniższych odpowiedzi.  

 
ZESTAW I 

 
Pytanie 1 
Rdz. III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3.7. w brzmieniu: „W przypadku 
wystąpienia konieczności robót w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do ich realizacji na podstawie protokołu 
konieczności spisanego przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Czasookres 
pomiędzy sporządzeniem protokołu konieczności a negocjacjami w zakresie ceny robót 
opisanych powyżej i sporządzonym na podstawie tych negocjacji aneksem do umowy, 
nie może być podstawą odmowy wykonania robót przez Wykonawcę jak również 
podstawą roszczenia Wykonawcy w tym zakresie. Ponadto czasokres ten nie będzie 
brany pod uwagę przy ocenie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w zakresie 
przedłużenia terminu realizowanej inwestycji.” poprzez wskazanie przez Zamawiającego 
z jakich względów określił taki wymóg w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
który po pierwsze wyłącza Wykonawcę jako stronę Umowy z udziału w czynności, która 
ma wpływ na zakres jego świadczenia oraz bezpośrednio na wynagrodzenie, a 
dodatkowo arbitralnie i wbrew treści art. 5 k.c. narzuca wykonanie Wykonawcy w 
pierwotnym terminie wykonania robót nieznany na etapie złożenia oferty zakres robót, 
co stanowi o naruszeniu art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, która narzuca Zamawiającemu, jako 
gospodarzowi postępowania wymóg opisywania przedmiotu zamówienia w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, który uwzględnia wszelkie okoliczności mogące mieć  
wpływ na sporządzenie oferty? Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że aktualne 
brzemiennie zapisu jest nieprzejrzyste i w ocenie Wykonawcy ma prowadzić do braku 
terminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, a tym samym narusza art. 5  

                                                
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej. 
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k.c. i 647 k.c.  w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 
poprzez ukształtowanie wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy od elementu, który jest 
niewiadomy na etapie składania oferty, który może wydatnie wpływać na prawidłowe i 
terminowe wykonania robót przez Wykonawcę i zgodnie z Umową i może stanowić 
jednostronne narzędzie po stronie Zamawiającego do odmowy zapłaty lub ustalenia 
zapłaty w sposób całkowicie nierynkowy, a tym samym przy jego zastosowaniu 
Zamawiający zostanie bezpodstawnie wzbogacony. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, 
czy Zamawiający mając na uwadze aktualne brzmienie zapisu, zmodyfikuje jego treść w 
ten sposób, ze Wykonawca również będzie podmiotem, który będzie współpodpisującym 
protokół konieczności oraz, że Strony wspólnie ustalą czy zachodzi konieczność zmiany 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji zastosowania regulacji art. 11 ust. 1 pkt 
2 ustawy Pzp, gdyż jego pozostawienie spowoduje, że konieczne będzie zwrócenie się 
do Prezesa UZP o kontrolę doraźną w trybie art. 165 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem w 
ocenie Wykonawcy zachodzi sytuacja uzasadnionego przypuszczenia, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które 
mogło mieć wpływ na jego wynik? 
 
 
Pytanie 2 
Rdz. 17 SIWZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT pkt 17.2 w brzmieniu: „Przy dokonywaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty zamówienia Zamawiający stosować będzie kryteria: - Kryterium 
CENA – 60%; - Kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi – 40%”- poprzez wskazanie 
przez Zamawiającego, z jakich względów zdecydował o tak radykalnie 
nieproporcjonalnym i ograniczającym konkurencje zapisie SIWZ, zapominając 
całkowicie, że wskazanie tak długiego okresu rękojmi powiązanego z punktowanym 
kryterium oceny, tj. okresu rękojmi skorelowane jest z treścią art. 151 ust. 2 i 3 Pzp 
powodujący, że duży krąg wykonawców dających gwarancję należytego wykonania 
zamówienia, nie będzie uprawiony do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawca 
wskazuje, że problemem dla mniejszych podmiotów (małe i średniej wielkości 
przedsiębiorstwa) jest uzyskanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na tak długi 
okres (w tym tzw. gwarancji rolowanej), co powoduje, że podmioty te mogą wnieść 
zabezpieczenie jedynie w formie pieniężnej, co powoduje, że powyższy zapis jest 
nieproporcjonalny i premiuje jedynie dużych przedsiębiorców, a tym samym nie 
zapewnia zachowania uczciwej konkurencji między wykonawcami. Takie zawężenie 
stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 22 ust. 1 Pzp, co potwierdza m.in. 
podgląd Krajowej Izby Odwoławczej wyrażony w wyroku o sygn. KIO 83/18 z dnia 30 
stycznia 2018r., w którym Izba zauważył, że: „Problemem, jaki powstaje na gruncie 
określania warunków udziału w postępowaniu oraz ich proporcjonalności, jest ryzyko 
zawężenia kręgu warunków udziału w postępowaniu oraz ich proporcjonalności, jest 
ryzyko zawężenia kręgu wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, 
co ma bezpośrednie przełożenie wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, co ma bezpośrednie przełożenie na zachowanie konkurencji. 
Ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby 
wykonawców dopuszczonych do postępowania należy – w ocenie Izby –uznać za 
dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość uznać  
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za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i 
rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem zachowanie 
równowagi i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest zatem 
zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi 
należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez 
sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania.”. W 
świetle powyższego, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający mając tak 
jaskrawe nieproporcjonalne i ograniczające konkurencje zapisu o zrównaniu okresu 
gwarancji i rękojmi, zważywszy, że minimalny okres punktowanego okresu gwarancji jest 
tożsamy z ustawowym okresem rękojmi. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przez 
Zamawiającego z jakich względów nadał aktualne brzemiennie w/w zapisowi projektu 
umowy i wnosi by to okres gwarancji, a nie okres gwarancji i rękojmi stanowił 
punktowane kryterium. Wykonawca wskazuje, że GDDKiA, jak podmiot ogłaszający 
największe przetargi na roboty budowlane na rynku, nie stosuje już jako punktowanego 
okresu gwarancji i rękojmi, lecz jedynie okres gwarancji, wiedząc, że w sposób właściwy 
chroni to interesy Zamawiającego, nie narusza zasad uczciwej konkurencji i powoduje, 
że złożone przez Wykonawców oferty są tańsze, a tym samym wydatkowanie środków 
publicznych jest celowe. 
 
Pytanie 3 
Rdz. 17 SIWZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT pkt 17.3.2 w brzmieniu: „Ocena punktowa ofert w kryterium 
„Okres gwarancji jakości i rękojmi” będzie wyglądać następująco:  

Zamawiający przyzna punkty jeżeli Wykonawca zaoferuje:  
- oferta o okresie gwarancji jakości i rękojmi równej 5 lat (60 miesięcy) otrzyma 0 pkt  
- oferta o okresie gwarancji jakości i rękojmi równej 6 lat (72 miesiące) otrzyma 25pkt  
- oferta o okresie gwarancji jakości i rękojmi równym 7 lat (84 miesiące) lub dłuższym 
otrzyma otrzyma 40 pkt.”- Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak w pytaniu nr 2 
powyżej. 

 
Pytanie 4 
Rdz. 17 SIWZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT pkt 17.3.2.1 w brzmieniu: „Maksymalnie w kryterium „Okres 
gwarancji jakości i rękojmi” można uzyskać 40 punktów.”- Wykonawca wnosi o 
wyjaśnienie jak w pytaniu nr 2 i 3 powyżej. 
 
Pytanie 5 
§ 2 ust. 1 lit. x) Formularza Aktu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w brzmieniu: 
„wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót”- poprzez wyjaśnienie 
przez Zamawiającego o jakie roboty chodzi, bowiem aktualne brzmienie zapisu kreuje 
po stronie Wykonawcy obowiązek szereg niesprecyzowanych zobowiązań, a aktualne 
brzmienie zapisu SIWZ nie jest opisane przez Zamawiającego zgodnie z dyrektywą 
wyrażoną w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, a więc w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
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Odpowiedź na pytania 1-5: 
Zgodnie z art. 353 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swojego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się  właściwości (naturze) 
stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. W przypadku zamówienia 
publicznego , to zamawiający w sposób  dyskrecjonalny kształtuje ostanowienia 
przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli projektowane  postanowienia 
nie odpowiadają wykonawcy może on  nie składać oferty w postępowaniu. W 
uzasadnieniu  wyroku Sady Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2011 r ( sygn. kt XII 
Ga 314/11) wskazano; „ Podkreślić należy, iż warunki umowne są identyczne dla 
wszystkich  Wykonawców. Wykonawca dopuszczony do  udziału w postępowaniu po  
otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się  z nimi i zdecydowania czy trak 
ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce  złożyć ofertę. Nie 
można zatem kwestionować umowy  wyłączenie dlatego, że wykonawca uważa, że 
mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy„ 
Zgodnie z art. 353 (1) kodeksu cywilnego wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. 
Żaden przepis nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym 
postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której  treść mu nie 
odpowiada, gdy wykonawca narzuca zmianę zakresu obowiązków w ramach realizacji 
inwestycji. 
Podobnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 kwietnia 2008 
r. ( sygn akt X Ga 67/08) wywiódł,  że „na gruncie prawa zamówień publicznych mamy 
niewątpliwie do czynienia ze  swoistym rodzaju ograniczeniem zasady swobody umów ( 
art. 353(1) kc)  które znajduje odzwierciedlenie w  treści  zawieranej umowy. Zgodnie z 
charakterem  zobowiązania publicznego Zamawiający może narzucić pewne 
postanowienia na wykonawców. W ramach swobody umów Zamawiający może narzucić 
pewne postanowienia we wzorze umowy, a wykonawca może nie  złożyć oferty na 
takich  warunkach”. 
Z uwagi na powyższe  Zamawiający oczekuje w  ramach  realizacji umowy, aby 
wykonawca wykonał wszelkie czynności dodatkowe wynikające z przyjętej  technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót (par. 2 ust  1 lit x 
umowy) – a obowiązek  ten  jest  jedynie uszczegółowieniem obowiązków nałożonych 
na wykonawcę robót budowlanych,  przez Ustawę prawo budowlane w art. 5 ust 1. 
Przepis  ten bowiem  wymaga, aby budowa obiektów budowlanych (drogi) była 
realizowana w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przez którą rozumie się  również przyjęte  
technologie i warunki uzależnione od miejsca robót.  
 
Pytanie 6 
§ 2 ust. 1 lit. kk) Formularza Aktu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez 
określenie przez Zamawiającego z jakich względów przerzuca na Wykonawcę 
obowiązek inwentaryzacji sieci, który to zgodnie z art. 647 k.c. jest obowiązkiem 
Zamawiającego? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w takim razie Zamawiający w 
dniu składania ofert przez wykonawców ma zinwentaryzowane sieci różnych gestorów 
sieci czy też chce, aby to Wykonawca inwentaryzował sieci, które w momencie złożenia 
oferty nie są znane Zamawiającemu? Wykonawca wnosi jednocześnie o wyjaśnienie z 
jakich względów Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia wbrew regulacji art. 29 
ust.1 ustawy Pzp i nie precyzuje jakie obowiązki ma wykonać względem gestorów sieci 
Wykonawca? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w momencie złożenia oferty 
Zamawiający dysponuje kompletnymi warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci w 
obrębie placu budowy? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 353 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swojego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się  właściwości (naturze) 
stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. W przypadku zamówienia 
publicznego , to zamawiający w sposób  dyskrecjonalny kształtuje ostanowienia 
przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli projektowane  postanowienia 
nie odpowiadają wykonawcy może on  nie składać oferty w postępowaniu. W 
uzasadnieniu  wyroku Sady Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2011 r ( sygn. kt XII 
Ga 314/11) wskazano; „ Podkreślić należy, iż warunki umowne są identyczne dla 
wszystkich  Wykonawców. Wykonawca dopuszczony do  udziału w postępowaniu po  
otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się  z nimi i zdecydowania czy trak 
ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce  złożyć ofertę. Nie 
można zatem kwestionować umowy  wyłączenie dlatego, że wykonawca uważa, że 
mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy„ 
Zgodnie z art. 353 (1) kodeksu cywilnego wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. 
Żaden przepis nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym 
postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której  treść mu nie 
odpowiada, gdy wykonawca narzuca zmianę zakresu obowiązków w ramach realizacji 
inwestycji. 
Podobnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 kwietnia 2008 
r. ( sygn akt X Ga 67/08) wywiódł,  że „na gruncie prawa zamówień publicznych mamy 
niewątpliwie do czynienia ze  swoistym rodzaju ograniczeniem zasady swobody umów ( 
art. 353(1) kc)  które znajduje odzwierciedlenie w  treści  zawieranej umowy. Zgodnie z 
charakterem  zobowiązania publicznego Zamawiający może narzucić pewne 
postanowienia na wykonawców. W ramach swobody umów Zamawiający może narzucić 
pewne postanowienia we wzorze umowy, a wykonawca może nie  złożyć oferty na 
takich  warunkach”. 
Z uwagi na powyższe  Zamawiający oczekuje w  ramach  realizacji umowy, aby 
wykonawca  jedynie powiadomił w imieniu Zamawiającego poszczególnych gestorów 
sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie  rozpoczęcia robót budowlanych, 
oraz  aby wykonawca zweryfikował z gestorami przebieg ich sieci przez teren budowy 
oraz aby wykonał w trakcie realizacji  robót wszelkie obowiązki wynikające z warunków i 
uzgodnień gestorów siedzi. Zakres obowiązków wskazany w art. 2 ust  1 lit kk)  jest  
doprecyzowaniem obowiązku należytego działania wykonawcy, który winien zadbać by 
podczas realizacji robót budowlanych na placu budowy nie  doszło do uszkodzeń  sieci, 
w przypadku gdy wykonawca  w sposób nienależyty ustali ( albo nie ustalił) ich przebieg  
przez plac budowy. 
 
Pytanie 7 
§ 2 ust. 1 lit. nn) Formularza Aktu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez 
wyjaśnienie przez Zamawiającego z jakich względów przerzuca na Wykonawcę 
obowiązek koordynacji robót z innymi Wykonawcami, który przeczy podstawowemu 
obowiązkowi Zamawiającego wynikającemu z art. 647 k.c., a który obliguje 
Zamawiającego do przekazania Wykonawcy bez przeszkód placu budowy? Wykonawca 
wnosi o wyjaśnienie jakich innych Wykonawców Zamawiający ma na myśli oraz w jaki 
sposób oraz w jakim okresie mają utrudniać Wykonawcy dostęp do placu budowy? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 353 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swojego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się  właściwości (naturze)  
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stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. W przypadku zamówienia 
publicznego , to zamawiający w sposób  dyskrecjonalny kształtuje ostanowienia 
przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli projektowane  postanowienia 
nie odpowiadają wykonawcy może on  nie składać oferty w postępowaniu. W 
uzasadnieniu  wyroku Sady Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2011 r ( sygn. kt XII 
Ga 314/11) wskazano; „ Podkreślić należy, iż warunki umowne są identyczne dla 
wszystkich  Wykonawców. Wykonawca dopuszczony do  udziału w postępowaniu po  
otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się  z nimi i zdecydowania czy trak 
ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce  złożyć ofertę. Nie 
można zatem kwestionować umowy  wyłączenie dlatego, że wykonawca uważa, że 
mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy„ 
Zgodnie z art. 353 (1) kodeksu cywilnego wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. 
Żaden przepis nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym 
postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której  treść mu nie 
odpowiada, gdy wykonawca narzuca zmianę zakresu obowiązków w ramach realizacji 
inwestycji. 
Podobnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 kwietnia 2008 
r. ( sygn akt X Ga 67/08) wywiódł,  że „na gruncie prawa zamówień publicznych mamy 
niewątpliwie do czynienia ze  swoistym rodzaju ograniczeniem zasady swobody umów ( 
art. 353(1) kc)  które znajduje odzwierciedlenie w  treści  zawieranej umowy. Zgodnie z 
charakterem  zobowiązania publicznego Zamawiający może narzucić pewne 
postanowienia na wykonawców. W ramach swobody umów Zamawiający może narzucić 
pewne postanowienia we wzorze umowy, a wykonawca może nie  złożyć oferty na 
takich  warunkach”. 
Z uwagi na powyższe  Zamawiający oczekuje w  ramach  realizacji umowy, aby 
wykonawca  jedynie  zapewnił ścisłą koordynację prac z innymi wykonawcami, 
prowadzącymi prace w  trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi  
rozpocząć prace, w  tym z wykonawcą  realizującym roboty  zlecone  przez Zarząd Dróg  
Wojewódzkich. Zakres obowiązków wskazany w art. 2 ust  1 lit nn)  jest  
doprecyzowaniem obowiązku należytego działania wykonawcy, który winien zadbać i 
skoordynować realizację  robót  budowlanych z innymi  wykonawcy w  celu prawidłowej 
realizacji inwestycji.  
Na obecnym etapie postępowania nie ma ujawnionych innych podmiotów, które 
wykonywałyby roboty budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji drogowej. Jeśli 
takie podmioty się ujawnią w toku robót  budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do 
współpracy i koordynacji robót, a podmioty trzecie zobowiązane są do dostosowania 
robót do harmonogramu Wykonawcy.  
 
Pytanie 8 
§ 2 ust. 1 lit. oo) Formularza Aktu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez 
wyjaśnienie przez Zamawiającego, z jakich względów Zamawiający określił tak krótki i 
oderwany od realiów realizacyjnych obowiązek zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni, podczas gdy dobrą praktyką występującą na rynku jest 
okres co najmniej 14 dni? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i wskazanie przez 
Zamawiającego w oparciu o jakie obiektywne kryteria Zamawiający będzie zgłaszał 
uwagi, bowiem obecne brzmienie zapisu nie pozwala Wykonawcy na wysnucie wniosku, 
że będzie to zależne jedynie od woli Zamawiającego? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, 
bowiem aktualne brzemiennie zapisu jest niejasne i narusza treść art. 29 ust. 1 ustawy 
Pzp, bowiem uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty, bowiem nie są Wykonawcy 
znane wszystkie elementy w zakresie tego, w jaki sposób ma zostać przygotowany 
harmonogram, kiedy ma zostać przygotowany i w oparciu o jakie kryteria? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 1 lit. oo) Formularza Aktu Umowy zgodnie z pkt II. 2 
a) niniejszego pisma 
 
Pytanie 9 
§ 4 ust. 7 Formularza Aktu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez 
wyjaśnienie przez Zamawiającego, z jakich względów Zamawiający próbuje zmienić 
zakres zobowiązania Wykonawcy, który nie będzie znany Wykonawcy w dniu złożenia 
oferty? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie i wskazanie przez Zamawiającego, z jakich 
względów przenosi na Wykonawcę obowiązek wykonania świadczenia, które w żaden 
sposób nie może być znane Wykonawcy w dniu złożenia oferty? Wykonawca wnosi o 
wyjaśnienie, bowiem aktualne brzemiennie zapisu jest niejasne i narusza treść art. 29 
ust. 1 ustawy Pzp, a w związku z tym Wykonawca wnosi o wykreślenie całego 
kwestionowanego zapisu § 4 ust. 7 Formularza Aktu Umowy stanowiącego załącznik do 
SIWZ, gdyż jego pozostawienie spowoduje, że konieczne będzie zwrócenie się do 
Prezesa UZP o kontrolę doraźną w trybie art. 165 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem w ocenie 
Wykonawcy zachodzi sytuacja uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ 
na jego wynik. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 353 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swojego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się  właściwości (naturze) 
stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. W przypadku zamówienia 
publicznego , to zamawiający w sposób  dyskrecjonalny kształtuje ostanowienia 
przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeśli projektowane  postanowienia 
nie odpowiadają wykonawcy może on  nie składać oferty w postępowaniu. W 
uzasadnieniu  wyroku Sady Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lipca 2011 r ( sygn. kt XII 
Ga 314/11) wskazano; „ Podkreślić należy, iż warunki umowne są identyczne dla 
wszystkich  Wykonawców. Wykonawca dopuszczony do  udziału w postępowaniu po  
otrzymaniu SIWZ ma możliwość zapoznania się  z nimi i zdecydowania czy trak 
ukształtowany stosunek zobowiązaniowy mu odpowiada i czy chce  złożyć ofertę. Nie 
można zatem kwestionować umowy  wyłączenie dlatego, że wykonawca uważa, że 
mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy„ 
Zgodnie z art. 353 (1) kodeksu cywilnego wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. 
Żaden przepis nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym 
postępowaniu, ani zmuszania Zamawiającego do zawarcia umowy, której  treść mu nie 
odpowiada, gdy wykonawca narzuca zmianę zakresu obowiązków w ramach realizacji 
inwestycji. 
Podobnie Sąd Okręgowy we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 kwietnia 2008 
r. ( sygn akt X Ga 67/08) wywiódł,  że „na gruncie prawa zamówień publicznych mamy 
niewątpliwie do czynienia ze  swoistym rodzaju ograniczeniem zasady swobody umów ( 
art. 353(1) kc)  które znajduje odzwierciedlenie w  treści  zawieranej umowy. Zgodnie z 
charakterem  zobowiązania publicznego Zamawiający może narzucić pewne 
postanowienia na wykonawców. W ramach swobody umów Zamawiający może narzucić 
pewne postanowienia we wzorze umowy, a wykonawca może nie  złożyć oferty na 
takich  warunkach”. 
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Z uwagi na powyższe  Zamawiający oczekuje w  ramach  realizacji umowy, aby 
wykonawca zweryfikował  w projektach sieci z Łódzkim Internetowym Systemem 
Informacji o Terenie (InterSIT), obowiązek ten jest jasny i precyzyjnie określony. 
Obowiązek wskazany w  par. 4 ust 7 umowy  to  doprecyzowanie obowiązku należytego  
działania, jaki na  wykonawcy  jako  no profesjonaliście spoczywa  na etapie  realizacji 
inwestycji.  
 
Pytanie 10 
§ 11 ust. 1 li. a), b), f) i h), n) Formularza Aktu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ 
poprzez wyjaśnienie przez Zamawiającego poprzez wskazanie przez Zamawiającego z 
jakich względów wbrew ukształtowanemu orzecznictwu i piętnowanej przez Prezesa 
UZP praktyce zawarł we wzorze umowy kary za opóźnienie, w miejsce kar za zwłokę, 
zważywszy, że Wykonawca może odpowiadać jedynie za zdarzenia od niego zależne? 
Wykonawca wskazuje, że aktualne brzmienie zapisów powoduje, że zapisy naruszają 
art. 353.1 kc, art. 5 kc i art. 483 § 1 kc w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez 
zastrzeżenie kar umownych, których zaliczenie będzie zależne od wyłącznej woli 
Zamawiającego, w związku z powyższym wnosi o zmianę słów „opóźnienie” na „zwłoka”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy – SIWZ TOM II Formularza Aktu 
Umowy w  § 11 ust. 1 lit. a), b), f) i h), n) zgodnie z brzmieniem określonym w  pkt II. 2 b) 
niniejszego pisma  
       
Pytanie 11 
Prosimy o załączenie dokumentacji badań podłoża gruntowego planowanej inwestycji, 
ze szczególnym uwzględnieniem zapisu punktu 5.9. STWiORB D.02.03.01 
WYKONANIE NASYPÓW: „…Odcinki wykonania przeciążenia nasypów zgodnie z 
dokumentacją projektową Tom 13/I/03 – „Geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów. Stateczność skarp i nośność podłoża”…” 

Odpowiedź: 
Zamawiający załącza dokumentację badań podłoża gruntowego w ramach uzupełnienia 
Tomu III SIWZ. Ww. dokumentacja badań podłoża gruntowego zostaje załączona           
w odrębnym pliku -  Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ 
 
Pytanie 12 
Prosimy o wskazanie lokalizacji wymiany gruntów zgodnie z STWiORB D.02.05.01 
WYMIANA GRUNTU. (poz. 50, 51 KO droga). 

Odpowiedź: 
Lokalizacja wymiany gruntów zgodnie ze STWIORB od km 2+675 do km 2+835. Zakres 
wymiany podłoża (średnia grubość 2,0m)  
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający potwierdza, że STWiORB D.05.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU 
CEMENTOWEGO jest odpowiednia do wykonania nawierzchni na zatokach 
autobusowych? Jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie, gdzie należy wykonać odcinek 
próbny o powierzchni min. 1000 m2 (zgodnie z punktem 5.6.1.), jak zastosować na 
zatoce autobusowej zestaw maszyn wymieniony w punkcie 3.5. itp. Czy Zamawiający 
będzie wymagał wykonania nawierzchni na zatokach autobusowych z betonu 
cementowego z odkrytym kruszywem? Zdaniem oferenta w/w specyfikacja dotyczy  
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nawierzchni na ciągach głównych dróg o nawierzchni betonowej, a nie nawierzchni na 
tak małych powierzchniach, jak zatoki autobusowe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o wyjaśnienie pozycji KO droga OR zieleń nr 230: półpaliki  do form naturalnych 
- co rozumieć pod tym hasłem?  Do jakich form naturalnych mają zastosowanie w 
podanej ilości? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z projektem zieleni zostały zaprojektowane nasadzenia drzew liściastych - 
formy naturalne i pienne. Nasadzenia drzew - formy naturalne należy 
zastabilizować półpalikami oraz taśmą. 
 
Pytanie 15 
Prosimy o podanie lokalizacji wykonania nasypu przeciążeniowego (poz. 49 KO droga). 

Odpowiedź: 
Lokalizacja wykonania przeciążenia nasypem 2,0m od km 0+000 do km 0+140, zakres 
przeciążenia nasypem 2,0m 
 
Pytanie 16 
Kanał technologiczny. Jakie mają być pokrywy studni kablowych - stalowe czy żeliwne? 

Odpowiedź: 
Należy zastosować pokrywy żeliwne.  
 
Pytanie 17 
Kolizje teletechniczne. Uzgodnienie projektu kolizji z Orange Polska jest z 15.05.2017r. 
Czy Inwestor posiada aktualne uzgodnienie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający przekazuje aktualne uzgodnienie Orange Polska SA z dnia 09.11.2020 r. 
pismo TTISILU/JN.215-48413/20 Ww. uzgodnienia Orange Polska SA zostają załączone           
w odrębnym pliku -  Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ 
 
Pytanie 18 
Według wiedzy Wykonawcy trasa koliduje z wybudowaną niedawno siecią Toya spółka z 
o.o. Czy Inwestor przewiduję  w takich przypadkach zlecenie projektów i usunięcie kolizji  
wyłonionemu Wykonawcy? 

Odpowiedź: 
W przypadku wystąpienia konieczności zmiany rozwiązań projektowych, Zamawiający 
poleci ich wykonanie jednostce projektowej w ramach Nadzoru Autorskiego, zaś 
wykonanie robót budowlanych będących wynikiem wprowadzonych zmian, Zamawiający 
zleci Wykonawcy w trybie określonym w § 15 wzoru umowy. 
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Pytanie 19 
Wykonawca zwraca uwagę, iż straciły ważność następujące warunki i uzgodnienia: 

a) Wymagania techniczne ZWiK Sp. z o.o. Łódź na budowę odwodnienia – daty 
ważności: 13.03.2019 i 12.07.2019 

 
Odpowiedź:  
ZWiK sprolongował uzgodnienie projektu architektoniczno- budowlanego na budowę 
odwodnienia drogi za pismem znak: WTT.743.40.2020/T/KB. Data ważności – 
26.05.2022 r. 

 
b) Uzgodnienie PBW budowy kolektora kanalizacji deszczowej na odc. od ul. 
Rzgowskiej do ul. Nowe Górki przez ZWiK Łódź – data ważności 28.09.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.743.40.2020/T/KB zostało sprolongowane przez 
ZWIK Łódź. Data ważności – 26.05.2022 r.  
 
c) Uzgodnienie PBW budowy kanałów deszczowych w pasach rozdziałów drogi przez 
ZWiK Łódź - data ważności 28.09.2019 
 
Odpowiedź:  
 Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.743.40.2020/T/KB zostało sprolongowane przez 
ZWIK Łódź. Data ważności – 26.05.2022 r.  
 
d) Uzgodnienie PBW budowy odwodnienia drogi w oparciu o kolektor kanalizacji 
deszczowej przez ZWiK Łódź - data ważności 28.09.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.743.40.2020/T/KB zostało sprolongowane przez 
ZWIK Łódź. Data ważności – 26.05.2022 r.  

 
e) Uzgodnienie PBW budowy odwodnienia drogi w oparciu o kanały deszczowe w 
pasach rozdziału przez ZWiK Łódź - data ważności 28.09.2019 
 
Odpowiedź:  
 Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.743.40.2020/T/KB zostało sprolongowane przez 
ZWIK Łódź. Data ważności – 26.05.2022 r.  
 
f) Uzgodnienie PBW na budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Bronisin 51a przez 
ZWiK Łódź – data ważności 01.08.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.660.111.2019/T/EŁ zostało sprolongowane przez 
ZWiK Łódź. Data ważności – 16.09.2021 r. 

 
 
 
 
 



 

 

 

11 

 

 
 
g) Uzgodnienie PBW na budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Bronisin 59 przez 
ZWiK Łódź – data ważności 16.08.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.660.111.2019/T/EŁ zostało sprolongowane przez 
ZWiK Łódź. Data ważności – 16.09.2021 r. 
 
h) Uzgodnienie PBW na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Bronisin przez ZWiK 
Łódź - data ważności 16.08.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.660.111.2019/T/EŁ zostało sprolongowane przez 
ZWiK Łódź. Data ważności – 16.09.2021 r. 
 
i) Uzgodnienie PBW na budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Bronisin 52 przez 
ZWiK Łódź – data ważności 16.08.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.660.111.2019/T/EŁ zostało sprolongowane przez 
ZWiK Łódź. Data ważności – 16.09.2021 r. 
 
j) Uzgodnienie PBW na budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Bronisin 50b przez 
ZWiK Łódź – data ważności 16.08.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie PBW pismem znak: WTT.660.111.2019/T/EŁ zostało sprolongowane przez 
ZWiK Łódź. Data ważności – 16.09.2021 r. 
 
k) Zakład Usług Komunalnych w Brójcach – warunki techniczne przebudowy wodociągu 
– data ważności 12.04.2019 
 
Odpowiedź:  
Warunki pismem znak: ZUK.7033.51.20 zostały sprolongowane przez Zakład Usług 
Komunalnych w Brójcach. data ich ważności – 31.12.2020 r.  
 
l) PSG Sp. z o.o. warunki techniczne przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia – data 
ważności 18.07.2018 
 
Odpowiedź:  
 Zamawiający wystąpił o prolongatę warunków technicznych, PSG za pismem z dnia 
27.02.2019 r.  znak PSGLO. ZMDZ.764.78.2019. poinformowało, że wydane przez nich 
warunki nie mają określonego terminu ważności.  
 
ł) PSG warunki techniczne przebudowy gazociągu – data ważności 18.07.2018 
 
Odpowiedź:  
 Zamawiający wystąpił o prolongatę warunków technicznych, PSG za pismem z dnia 
27.02.2019 r.  znak PSGLO. ZMDZ.764.78.2019. poinformowało, że wydane przez nich 
warunki nie mają określonego terminu ważności.  
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m) PGE Łódź – uzgodnienie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych 15kV i 
0,4kV – data ważności 20.04.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie zostanie przekazane Wykonawcy wyłonionym w niniejszym postępowaniu. 
 
n) PGE Łódź – uzgodnienie projektu przebudowy linii 110 kV EC4 PKP Olechów – 
Chojny i Janów – Kalinko – data ważności 02.11.2018 
 
Odpowiedź:  
Data ważności uzgodnienia dotyczy części projektu architektoniczno-budowlanego, który 
to był załącznikiem do decyzji ZRID, natomiast roboty budowlane należy wykonać na 
podstawie wydanego ZRID i ważnego uzgodnienia Projektu Wykonawczego z PGE, 
uzgodnienie załączone w odrębnym pliku - załącznik nr 2 do zmiany SIWZ,  
 
o) PGE Łódź – uzgodnienie projektu przebudowy linii 110 kV – kolizja istniejącej 
dwutorowej napowietrznej linii 110kV – data ważności 13.07.2019 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie zostało sprolongowane przez PGE Dystrybucja S.A za pismem znak: 
RZ/ZU/AP/p.32233/w.32930/2020. Data ważności 28.10.2022 r. 
 
p) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – uzgodnienie tomu B4.10 – data ważności 
01.12.2018 
 
Odpowiedź:  
Uzgodnienie straciło ważność dnia 01.12.2018r. natomiast dnia 01.10.2020r. wystąpiono 
do PSE z prośbą o prolongatę warunków i otrzymano nowe Warunki Techniczne 
przebudowy linii 220kV w załączniku, dnia 25.11.2020r. wystąpiono do PSE z prośbą o 
uzgodnienie Projektu Architektoniczno-Budowlanego na podstawie nowych warunków 
technicznych, jedyna zmiana jaka nastąpiła w stosunku do już wcześniej wydanych 
warunków technicznych to zmiana przewodu fazowego z AFL-8 525mm2 na przewód 
AAAC 403-AL2 (AAL 400mm2), pozostała część projektu pozostaje bez zmian. 
 
r) Orange Polska S.A. – aktualizacja warunków przebudowy sieci telekomunikacyjnej – 
data ważności – 28.12.2017. 
Czy Zamawiający posiada aktualizacje wydanych uzgodnień i warunków? 
 
Odpowiedź:  
 W dniu 09.11.2020 Orange Polska S.A za pismem znak: TTISILU/JN.215-47092/20 
wydał warunki techniczne, natomiast za pismem znak: TTISILU/JN.215-48413/20 
uzgodnił projekt budowlano wykonawczy 
 
Uwaga: Warunki i uzgodnienia do pytania 19 znajdują się w Załączniku nr 2 do zmiany 
SIWZ,  zamieszczonym w odrębnym pliku na stronie Zamawiającego 
 
Pytanie 20 
Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak  
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jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na stronie https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-
publiczne/11017,Budowa-drogi-wojewodzkiej-klasy-technicznej-G-Trasa-Gorna-III-od-
km-005945-do-km.html zamieścił wszystkie opracowania, jakie zostały wytworzone na 
potrzeby przedmiotowego postępowania, W przypadku wystąpienia zakresu nieujętego 
w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie miał podstawę do wystąpienia zgodnie z 
procedurą zmiany opisaną w § 15 wzoru umowy. 
 
Pytanie 21 
W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych 
elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 1 ust. 2 Formularza Aktu Umowy zgodnie z pkt II. 2 c) 
niniejszego pisma 
 
Pytanie 22 
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami 
na których będzie realizowana niniejsza inwestycja? 

Odpowiedź: 
Zamawiający będzie dysponował gruntami niezbędnymi do zrealizowania 
przedmiotowego zamówienia na podstawie wydanej decyzji ZRID. 
 
Pytanie 23 
Czy Zamawiający posiada umowę kolizyjną z PGE na wykonanie robót 
elektroenergetycznych?  

Odpowiedź: 
Umowa kolizyjna zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionym w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Pytanie 24 
Prosimy o podanie w jakim zakresie należy stosować krawężniki granitowe (np. ronda, 
zatoki autobusowe itd.). Z projektu zagospodarowania brak jest podziału między 
krawężnik betonowy a krawężnik kamienny. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 25 
Czy oddzielenie jezdni od zatoki autobusowej na zostać wykonane z opornika 
granitowego 20x30 cm, czy krawężnika betonowego 20x30cm. Przekrój normalny 
zawiera sprzeczne informacje. 
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Odpowiedź: 
W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że opornik zgodnie z założeniami 
projektowymi powinien być wykonany jako opornik granitowy 20x30cm. Szczegół 
wykonania jak niżej.  

 
 
 
 
Skorygowano zapisy przedmiaru jak niżej: 

 
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający w końcowej fazie odpowiedzi na pytania 
zamieści jednolity Przedmiar Robót, uwzględniający zmiany wprowadzone w trakcie 
procedowania odpowiedzi na pytania. 
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Pytanie 26 
Kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji dotyczącej ustawiania krawężników kamiennych 
łukowych. Prosimy o podanie miejsca i ilości ich wykonania. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 27 
W dokumentacji przetargowej brak jest STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” do 
której odwołują się inne STWiORB-y. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 28 
STWiORB D.01.01.01 obejmuje dwa rodzaje robót:  

-  1 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,  
-  kwota ryczałtowa dla opracowania szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją 
w terenie  
Natomiast KO zawiera tylko pozycję odtworzenia trasy. Prosimy o uzupełnienie pozycji 
oraz podanie ilości znaków granicznych. Ponadto zapis zawiera: 
−  granica  zastabilizowana  znakami  granicznymi  i  świadkami  betonowymi,  
odległości  między znakami nie mogą być dłuższe niż 100 cm.  
Prosimy o wyjaśnienie, w jaka ma być prawidłowa odległość między znakami. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 29 
Prosimy o podanie ilości i rodzaju (klasy) punktów do zastabilizowania w sposób  trwały,  
ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie, które należy uwzględnić w pozycji 1 KO. 
 
Odpowiedź: 
Znaki osnowy geodezyjnej należy ustawić zgodnie z warunkami otrzymanymi z 
właściwych miejscowo ośrodków geodezyjnych. Po zakończeniu prac wykonawca 
przekaże do ww. instytucji dokumentację geodezyjną z tej czynności. Wykonawca 
przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się w 
projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem robót budowlanych. 
Dane dotyczące istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów 
granicznych są dostępne we właściwych miejscowo ośrodkach geodezyjnych, z 
którego Wykonawca pobierze wszelkie niezbędne informacje. Po przekazaniu placu 
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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Pytanie 30 
Prosimy o podanie rodzajów płotów (rodzaj materiału i ich ilość) przewidzianych do 
odtworzenia. Prosimy o podanie wykazu działek na których należy wykonać to 
odtworzenie. 
 
 
Odpowiedź: 

Zestawienie ogrodzeń  

Nr działki Rodzaj istniejącego ogrodzenia 
Długość Bramy 

[m] [szt.] 

167/3 siatka stalowa 30 - 

75 ogrodzenie farmerskie 95.1 2 

213/13 ogrodzenie kute na podmurówce 9.5 - 

213/5 ogrodzenie kute na podmurówce 11.4 1 

201/18 siatka stalowa 24 1 

24-lip siatka stalowa 72 1 

lut-60 siatka stalowa 61 1 

265/3 

siatka stalowa 219 2 

265/4 

265/5 

266/1 

267/1 

284/1 

siatka stalowa 773 8 

285/1 

286/1 

287/1 

288/1 

SUMA 1295 16 

 
 
Pytanie 31 
Prosimy o potwierdzenie, iż ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym C0,4/0,5 w części nasypowej należy traktować jako podłoże pod 
wykonywany nasyp.  
 
Odpowiedź: 
Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5  należy 
traktować zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
i Półsztywnych z dnia 16.06.2014r. W jego zapisami ulepszone podłoże ma być 
zlokalizowane pod dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni i nad gruntem 
nasypowym w nasypie, zakwalifikowanym do jednej z grup nośności podłoża od G1 do 
G4.  Poniżej wycinek z KTKNPiP przedstawiający schemat usytuowania.  
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Pytanie 32 
Prosimy o zamieszczenie decyzji ZRID dla niniejszego postępowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję ZRiD po podpisaniu umowy na roboty 
budowlane. 

 
ZESTAW II 

 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za 
pomocą dokumentacji projektowej; 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na stronie https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-
publiczne/11017,Budowa-drogi-wojewodzkiej-klasy-technicznej-G-Trasa-Gorna-III-od-
km-005945-do-km.html zamieścił wszystkie opracowania, jakie zostały wytworzone na 
potrzeby przedmiotowego postępowania, W przypadku wystąpienia zakresu nieujętego 
w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie miał podstawę do wystąpienia zgodnie z 
procedurą zmiany opisaną w § 15 wzoru umowy. 
 
Pytanie 2 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż dokumentacji projektowa stanowiąca opis 
przedmiotu zamówienia jest kompletna i pozbawiona błędów a ewentualne błędy nie 
będą obciążały Wykonawcy; 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
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Pytanie 3 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 
prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i umowami oraz terenem 
potrzebnym w celu wykonania zamówienia, które będą ważne w okresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a skutki ewentualnych braków nie będą 
obciążać Wykonawcy;   
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 4 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi 
pozwoleniami na wycinkę drzew. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający ZIM przewiduje dokonania wycinki drzew na podstawie wydanej decyzji 
ZRID. 
 
Pytanie 5 
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 obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia.  
 
Odpowiedź: 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów 
granicznych są dostępne we  właściwych miejscowo ośrodkach geodezyjnych, z 
których Wykonawca pobierze wszelkie niezbędne informacje. Po przekazaniu placu 
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Znaki osnowy geodezyjnej należy odtworzyć zgodnie 
z warunkami otrzymanymi z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 
zakończeniu prac wykonawca przekaże do ww. ośrodka dokumentację geodezyjną z tej 
czynności. Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy 
geodezyjnej znajdujące się w projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem 
robót budowlanych. 
 
Pytanie 6 
Pkt 6.3.3.1. SIWZ w zw. z pkt 6.3.3.1.3. SIWZ – Wykonawca prosi o wyjaśnienie  
czy Zamawiający w ramach wskazanego warunku wymaga, by wartość nie mniejsza  
niż 80 000 000,00 zł dotyczyła wyłącznie robót drogowych? tzn. czy Zamawiający uzna 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie polegające na budowie 
 lub przebudowie drogi o wartości minimum 80 000 000,00 zł w ramach dwóch 
zamówień, jeżeli w ramach tej wartości będzie zawarta również wartość wykonania 
infrastruktury towarzyszącej wraz z przebudową / budową drogi (np. roboty 
wodociągowo-kanalizacyjne, roboty elektroenergetyczne, wykonanie sygnalizacji 
świetlnej, roboty teletechniczne itd.)? Czy też Zamawiający wymaga, by określona 
wartość: 80 000 000,00 zł odnosiła się wyłącznie do zrealizowanych robót drogowych 
(warstw konstrukcyjnych nawierzchni, robót ziemnych, robót przygotowawczych itd.)?  
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Jeżeli Zamawiający wymaga, aby wartość odnosiła się wyłącznie do robót drogowych, 
Wykonawca wnosi o złagodzenie rygoru poprzez umożliwienie wykazania spełnienia 
warunku w ramach trzech lub czterech zamówień lub też obniżenie łącznej wartości 
brutto, którą musi wykazać Wykonawca w ramach dwóch zamówień do 40 000 000,00 
zł. Swój wniosek Wykonawca motywuje faktem, iż realizacja robót budowlanych, 
polegających wyłącznie na wykonaniu robót drogowych o tak dużej wartości należy do 
rzadkości, w związku z tym wprowadzone przez Zamawiającego wymaganie jest 
nadmierne i nieuzasadnione w zakresie możliwości znalezienia Wykonawcy, który byłby  
w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie. Dla przykładu: jedna z większych 
inwestycji na terenie Miasta Łodzi – przebudowa trasy W-Z, opiewała łącznie na ok 
125 000 000 zł, zaś wartość robót drogowych wykonanych w ramach tej przebudowy 
wynosiła około 30 000 000,00 zł.  Warunki udziału w postępowaniu powinny być 
skonstruowane w oparciu o zasadę proporcjonalności. Analiza 22 ust. 1a ustawy p.z.p. 
prowadzi do konkluzji, iż ustawodawca dał zamawiającym wskazówkę jak należy 
interpretować zasadę proporcjonalności, nakazując, by warunki udziału w postępowaniu 
zostały wyrażone jako minimalne poziomy zdolności. Krajowa Izba Odwoławcza w 
wyroku z 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt KIO 82/2018) podkreśliła, że przepisy ustawy nie 
wymagają, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi 
zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Według Izby określenie 
warunków podmiotowych musi polegać na wyznaczeniu „minimalnych poziomów 
zdolności", a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji np. robót 
budowlanych o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia. 
Doświadczenie, które wykonawca musi posiadać w celu uzyskania zamówienia, nie musi 
w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane doświadczenie 
musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym jej istotnych 
elementów. W ocenie Wykonawcy obniżenie wymagań do poziomu opisanego w 
przedmiotowym pytaniu pozwoli na wybór Wykonawcy zdolnego do realizacji 
zamówienia, a jednocześnie nie będzie ograniczać konkurencji w ramach 
przedmiotowego postępowania i stawiać w uprzywilejowanej pozycji duże podmioty, 
działające na terenie całego kraju / całej Europy z pominięciem sektora średnich / 
lokalnych przedsiębiorców.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany warunku o którym mowa w pkt. 6.3.3.1 SIWZ, który 
otrzymuje brzmienie zgodnie z pkt II. 1 c) niniejszego pisma. 
 
Pytanie 7 
Pkt 9.1. SIWZ – wadium – Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wadium  
do wysokości 450 000,00 zł. Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy p.z.p. to Zamawiający 
ustala kwotę wadium. Przepisy ustawy p.z.p. nie definiują dolnej granicy wysokości 
wadium. Dodatkowo, z uwagi na pandemię Sars-CoV-2, ustawodawca poprzez zmiany 
w przepisach zniósł obowiązek żądania wadium od wykonawców, nawet w przypadku 
postępowań, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza „progi unijne” (art. 
15va ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 
2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361). Miasto Łódź w jednym czasie (druga  
połowa grudnia 2020 r.) dokonało publikacji kilkunastu postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w zakresie robót drogowych (m.in. przebudowa i rozbudowa 
Zajezdni Tramwajowej Chocianowice w Łodzi, przebudowa ul. Wojska Polskiego, 
przebudowa drogi wojewódzkiej „G”- przebudowa „Trasy Górna”, rozbudowa ciągu ulic  
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Północna-Ogrodowa, przebudowa ul. Przybyszewskiego, 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 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8 
Pkt 9.1. SIWZ – wadium – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku zawarcia 
umowy konsorcjum, Zamawiający uzna wadium za wniesione poprzez wniesienie 
odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z partnerów konsorcjum, 
proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, które to gwarancje łącznie będą 
opiewały na kwotę wadium określoną w pkt 9.1. SIWZ.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, z tym zastrzeżeniem, że z każdego 
dokumentu musi wynikać, że dotyczy to tego zamówienia. 
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Pytanie 9 
Pkt 9.1. SIWZ – wadium – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna 
wadium za prawidłowo wniesione w przypadku wniesienia części wadium w formie 
pieniężnej a części wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, z tym zastrzeżeniem, że z każdego 
dokumentu musi wynikać, że dotyczy to tego zamówienia. 
Zamawiający uzna zabezpieczenie za prawidłowo wniesione w przypadku wniesienia 
części zabezpieczenia w formie pieniężnej, a części w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej/bankowej. Powyższe jest zgodne z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, 
mówiącym o tym, że zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w 
jednej lub kilku formach wymienionych w  tym przepisie. 
 
Pytanie 10 
Pkt 23.1.5. SIWZ – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku zawarcia umowy 
konsorcjum, Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy za 
wniesione poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z 
partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, które to 
gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę 5% ceny ofertowej brutto wykonawców 
wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, 
Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione przez 
jednego członka konsorcjum, zgodnie z pkt 24.1.1. SIWZ: 

„24.1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej 
lub w kilku formach wskazanych w art. 148 Ustawy, co oznacza, że może zostać 
wniesione w częściach – np. odrębnych gwarancjach przez jednego, kilku lub wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku jednego 
dokumentu gwarancji, może ona zostać wystawiona na Lidera Konsorcjum bądź 
któregokolwiek z członków konsorcjum. W przypadku zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z treści gwarancji składanej w formie jednego lub kilku dokumentów 
musi wynikać, że zabezpiecza ona zobowiązanie wynikające z konkretnej umowy na 
wymaganą kwotę oraz okres. Zaleca się, aby w treści gwarancji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wskazani byli wszyscy członkowie konsorcjum, ze 
wskazaniem, który członek konsorcjum wnosi zabezpieczenie na rzecz całego 
konsorcjum”. 
 
Pytanie 11 
Pkt 23 SIWZ z zw. z § 16 Tomu II SIWZ „Formularz Aktu 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 pkt 23 SIWZ 
oraz § 16 Tomu II SIWZ – Formularza Aktu Umowy.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie o jakiej mowa     
w  art. 150 ust 3 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.  
 
Pytanie 12 
§ 2 ust. 6 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy” – wskazany ustęp ma następujące 
brzmienie: W przypadku konieczności koordynacji robót budowlanych z innym 
Wykonawcą realizującym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora / gestora 
sieci, Wykonawca ZIM zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania wykonawcy 
realizującego roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o 
konieczności przeprowadzenia stosowanego dostosowania/wyregulowania budowanych 
przez niego elementów infrastruktury układu drogowego, przed przystąpieniem do 
Wykonania końcowych robót brukarskich. Wykonawca prosi o: 

a) o zmianę pisowni słowa „Wykonawca” na „wykonawca” tam, gdzie umowa 
wskazuje na „wykonawcę realizującego roboty budowlane na zlecenie innego 
inwestora” 

b) jasne określenie podmiotu zobowiązanego do powiadamiania drugiej strony 
w miejscu słówa. „Wykonawca ZIM” – czy chodzi o Wykonawcę czy o 
Zamawiającego ZIM?;  

c) zmianę pisowni słowa „Wykonania” na „wykonania”.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 6 Formularza Aktu Umowy zgodnie z brzmieniem 
pkt II. 2 d) niniejszego pisma. 
  
Pytanie 13 
§ 11 ust. 1 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca prosi  
o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z treścią art. 471 
k.c., tj. iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie  
lub nienależyte wykonania zobowiązania, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie  
tego zobowiązania będzie następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi 
odpowiedzialności, w szczególności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania jest skutkiem działań lub zaniechań Zamawiającego lub organów 
administracji publicznej. Zgodnie z orzecznictwem przesłanką dochodzenia zapłaty kary 
umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa (por. m.in. wyroki Sądu 
Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, OSNC-ZD 2011, nr D, poz. 80, z 
dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10, niepubl., z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 
362/07, OSP 2012, nr 7-8, poz. 76, z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-
ZD 2008, nr B, poz. 44, z dnia 11 marca 2004 r., V CSK 369/03, niepubl., z dnia 11 
czerwca 2003 r., III CKN 50/01, niepubl., z dnia 27 czerwca 2003 r. IV CKN 300/01, 
niepubl., z dnia 11 lutego 1999 r., III CKN 166/98, niepubl., z dnia 27 stycznia 1972 r., I  
CR 458/71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z dnia 2 czerwca 1970 r., II CR 167/70, 
OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, z dnia 19 lutego 1969 r. I CR 580/69, niepubl., z dnia 20 
marca 1968 r., II CR 419/67, niepubl. i z dnia 9 listopada 1965 r. I CR 545/63, OSPiKA 
1967, nr 4, poz. 97). Ponadto, w orzecznictwie wskazuje się, iż Strony umowy nie mogą 
przyjąć, że dłużnik (Wykonawca) będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej także 
wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane 
okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wierzyciel (Zamawiający), kara 
umowna bowiem jest sankcją cywilnoprawną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania przez dłużnika. Kara umowna - zgodnie z art. 483 i 484 k.c. - 
pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego 
wykonania zobowiązania oraz represyjne. Niewątpliwie sprzeczne z tak ukształtowaną  
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przez ustawodawcę istotą (naturą) kary umownej byłoby przyjęcie obciążenia dłużnika 
(Wykonawcy) karą umowną wtedy, gdy do niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy doszło z przyczyn obciążających wierzyciela (Zamawiającego). (zob. Wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r. sygn. akt I CSK 748/12).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 1 Formularza Aktu Umowy zgodnie z pkt II. 2 b) 
niniejszego pisma  
  
Pytanie 14 
§ 11 ust. 1 pkt a) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca 
wnosi o zmianę na 0,002% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 1 pkt a)  Formularza Aktu Umowy zgodnie z 
odpowiednim pkt II. 2 b) niniejszego pisma  
 
Pytanie 15 
§ 11 ust. 1 pkt b) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca 
wnosi o zmianę na 0,002% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 1 pkt b)  Formularza Aktu Umowy zgodnie               
z odpowiednim pkt II. 2 b) niniejszego pisma  
 
Pytanie 16 
§ 11 ust. 1 pkt b) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – 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 publicznego, załączników do 
tej umowy, oferty wykonawcy, dokumentacji projektowej, STWiORB lub innych 
dokumentów przekazanych Wykonawcy w ramach toczącego się postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub w trakcie realizacji zamówienia publicznego (np. 
w przypadku zmian w dokumentacji projektowej, konieczności usunięcia błędów 
dokumentacji projektowej itd.). Wykonawca w szczególności prosi o potwierdzenie, iż 
kwalifikacja czy dana właściwość, parametr lub brak lub „obniżenie estetyki” będą 
uznane za „wadę” nie będzie wynikała z jednostronnego uznania Zamawiającego, a 
będzie miała oparcie w obiektywnych wymaganiach, wyrażonych wprost w 
dokumentach, składających się na opis przedmiotu zamówienia, dokumentację 
projektową, STWiORB itd. 
 
Odpowiedź: 
"Stwierdzenie przez Zamawiającego istnienia wad będzie miało oparcie m.in. w 
obiektywnych wymaganiach oraz dokumentach składających się na opis przedmiotu 
zamówienia" 
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Pytanie 17 
§ 11 ust. 1 pkt d) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca 
wnosi o zmianę na 0,001% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 1 pkt d)  Formularza Aktu Umowy zgodnie               
z odpowiednim pkt II. 2 b) niniejszego pisma  
 
Pytanie 18 
§ 11 ust. 1 pkt h) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca 
wnosi o zmianę na 0,0005% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 
1.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 1 pkt h)  Formularza Aktu Umowy zgodnie               
z odpowiednim pkt II. 2 b) niniejszego pisma  
 
Pytanie 19 
§ 11 ust. 1 pkt r) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca 
wnosi o zmianę na 0,0005% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 
1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 1 pkt r)  Formularza Aktu Umowy zgodnie               
z odpowiednim z pkt II. 2 b) niniejszego pisma  
 
 
Pytanie 20 
§ 11 ust. 1 pkt w) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca 
wnosi o zmianę na 0,0005% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 
1. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 1 pkt w)  Formularza Aktu Umowy zgodnie z pkt II. 
2 b) niniejszego pisma  
 
Pytanie 21 
§ 11 ust. 4 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”, „Kary” – Wykonawca wnosi  
o zmianę postanowienia §11 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej 
treści: „Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 11 ust. 4)  zgodnie z pkt II. 2 k) 
niniejszego pisma.  
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Pytanie 22 
§ 12 ust. 8 w związku z § 12 ust. 6 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy” - § 12 
ust. 6 przewiduje, iż wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca wobec 
tego wnosi o dopisane w § 12 ust. 8 formy w jakiej Zamawiający ma obowiązek zgłosić 
wadę Wykonawcy przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.  
 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany w tym zakresie. 

 
Pytanie 23 
§ 12 ust. 9 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy” – Wykonawca wnosi o dopisanie 
obowiązku uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze skorzystania z tego 
uprawnienia przez Zamawiającego.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 12 ust. 9  Formularza Aktu Umowy zgodnie z pkt II. 2 e) 
niniejszego pisma  
 
Pytanie 24 
§ 13 ust. 1 pkt 1.1. ppkt c) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy” – czy opisana 
przesłanka odstąpienia dotyczy również sytuacji, w której Wykonawca rozpocznie 
realizację robót dodatkowych / uzupełniających / zamiennych, bez pisemnej akceptacji 
Zamawiającego? (np. bez podpisania protokołu konieczności przez Inspektora Nadzoru) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia,  że do realizacji robót dodatkowych/zamiennych/polegających  
na powtórzeniu podobnych robót może dojść wyłącznie po zleceniu (udzieleniu 
zamówienia) w  tym zakresie tj. po podpisaniu  stosownego  aneksu czy umowy. 
Wykonywanie w/w robót bez udzielonego zamówienia (zmiany umowy w  tym zakresie) 
jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Pytanie 25 
§ 13 ust. 1 pkt 1.1. ppkt f) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy” - Wykonawca 
prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający nie odstąpi od umowy w przypadku, gdy 
Zamawiający będzie dokonywać bezpośrednich zapłat wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na podstawie wniosków złożonych 
przez Wykonawcę, przy założeniu, iż wnioski te złożone będą Zamawiającemu przed 
dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za 
roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy wniosek o bezpośrednią zapłatę 
na rzecz (dalszego) podwykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. 
 
Pytanie 26 
§ 14 ust. 1 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy” – Wykonawca wnosi o obniżenie 
wartości obowiązku posiadanej polisy OC do wysokości 80 000 000,00 zł.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis § 14 ust. 1 Formularza Aktu Umowy zgodnie z pkt II. 2 f) 
niniejszego pisma  
 
Pytanie 27 
§ 14 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy (polica OC) – Wykonawca prosi o 
dopisanie do umowy warunków, które muszą spełniać wykonawcy wspólnie ubiegający  
się o realizację zamówienia w ramach umowy konsorcjum w zakresie obowiązku 
posiadanej polisy OC. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w § 14 Formularza Aktu Umowy dodaje ust. 5 zgodnie z pkt II. 2 g) 
niniejszego pisma.  
 
Pytanie 28 
§ 14 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy (polica OC) - Czy Zamawiający 
dopuszcza, by każdy z wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia posiadał 
własną polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC), których łączna wartość będzie 
opiewała na kwotę nie mniejszą niż wskazana w § 14 ust. 1 Formularza Aktu Umowy?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiej  sytuacji.  
 
Pytanie 29 
§ 15 ust. 4 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”– Wykonawca wnosi o zmianę 
postanowienia § 15 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści:  
„Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie, chyba, że do przedłużenia doszło z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 30 
§ 15 ust. 3-6 Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy”– Wykonawca wnosi  
o wprowadzenie do umowy terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi na wniosek Wykonawcy w przedmiocie zmiany umowy (w tym wniosek o 
zmianę terminu realizacji zamówienia).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie 31 
§ 16 ust. 2 pkt a) Tomu II SIWZ „Formularza Aktu Umowy” - Wykonawca wnosi o 
zmianę 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  
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sformułowanie może powodować przetrzymywanie zabezpieczenia przez 
Zamawiającego oraz brak możliwości ustalenia przez Wykonawcę kiedy Zamawiający  
uzna zamówienia za „należycie wykonane” i może powodować wątpliwości 
interpretacyjne.   
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadza zmiany w tym zakresie.  

 
 

ZESTAW III 
 
Pytanie 1 
Zgodnie z zapisami pkt. 6.3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia¸ został 
określony  warunek spełnienia zdolności technicznej lub zawodowej: „w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył dwa zamówienia, każde polegające na 
budowie lub przebudowie drogi/dróg o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 
80.000.000,00 zł”.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie warunku przy wykazaniu 2 
zadań o łącznej wartości 80.000.000,00 zł. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykazać 2 zamówienia o wartości łącznej 80 mln zł. 
Ponadto Zamawiający informuje, że warunek określony w pkt 6.3.3.3.1 SIWZ otrzymuje 
brzmienie zgodnie z pkt II. 1. c) niniejszego pisma. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że roboty zanikowe w zakresie prac związanych z 
wykonaniem: 
- odwodnienia drogi, 
- kolektora kanalizacji miejskiej, 
- przebudowy sieci wodociągowej, 
- przebudowy urządzeń wodnych, 
podlegają odbiorom odcinkami w stanie odkrytym przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi ? 
 
Odpowiedź: 
Tak, podlegają odbiorom przez ZWiK Sp zo.o. w Łodzi 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada wszystkie aktualne uzgodnienia, 
umożliwiające realizację przedmiotowej inwestycji ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na stronie https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-
publiczne/11017,Budowa-drogi-wojewodzkiej-klasy-technicznej-G-Trasa-Gorna-III-od-
km-005945-do-km.html zamieścił wszystkie opracowania, jakie zostały wytworzone na 
potrzeby przedmiotowego postępowania, W przypadku wystąpienia zakresu nieujętego  
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w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie miał podstawę do wystąpienia zgodnie z 
procedurą zmiany opisaną w § 15 wzoru umowy. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada Decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego zadania. Prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź: 
Decyzja ZRID zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy na roboty 
budowlane. 
 
Pytanie 5 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że udostępniona przez Zamawiającego 
dokumentacja projektowa jest kompletna, a ewentualne jej braki/błędy nie będą 
obciążały Wykonawcę ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż na stronie https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-
publiczne/11017,Budowa-drogi-wojewodzkiej-klasy-technicznej-G-Trasa-Gorna-III-od-
km-005945-do-km.html zamieścił wszystkie opracowania, jakie zostały wytworzone na 
potrzeby przedmiotowego postępowania, W przypadku wystąpienia zakresu nieujętego 
w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie miał podstawę do wystąpienia zgodnie z 
procedurą zmiany opisaną w § 15 wzoru umowy. 

 
 

ZESTAW IV 
 

Pytanie 1 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie wymagań określonych w 6.3.3.1. Wykonawca musi wykazać, że 
w okresie ostatnich pięciu lat wykonał dwa zamówienia. Czy wartość każdego 
zamówienia musi mieć wartość nie mniejszą 80.000.000,00 zł brutto czy dwa 
zamówienia łącznie muszą mieć wartość nie mniejszą niż 80.000.000,00 zł brutto? 
 
Odpowiedź: 
Należy wykazać 2 zamówienia o wartości łącznej 80.000.000,00zł. 
Warunek określony w pkt 6.3.3.3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie zgodne z pkt II. 1c) 
niniejszego pisma. 
 
 

ZESTAW V 
 
Pytanie 1 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada podpisaną Umowę na usunięcie kolizji   
z PGE? Jeśli Zamawiający nie posiada podpisanej Umowy na usunięcie kolizji z PGE, 
prosimy o doprecyzowania kto zobowiązany będzie do przedłużenia warunków oraz 
uzgodnień, które straciły ważność?  
 
Odpowiedź: 
Uzgodnienie zostanie przekazane Wykonawcy wyłonionym w niniejszym postępowaniu. 
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Pytanie 2 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada podpisaną Umowę na usunięcie kolizji    
z PSE?  
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z wydaną aktualizacją warunków usunięcia kolizji z istniejącą linią energetyczną 
220 kV Janów-Pabianice z dnia 12.11.2020 r., podpisanie umowy z PSE następuje po 
uzyskaniu decyzji ZRID. 
Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w wycenie robót wszelkich wymagań 
wynikających z niniejszych warunków. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację, czy przebudowa 220kV jest wpisana do 3 letniego planu włączeń 
elementów Krajowego Systemu Energetycznego? Jeżeli tak, to prosimy o podanie 
terminu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w terminie do dnia 31.07.2021 r. zgłosi do planu  Krajowego Systemu 
Elektroenergetyczne proponowany termin wyłączeń. W tym miejscu Zamawiający 
zobowiązuje każdego z oferentów do wypełnienia druku zawierającego oczekiwany 
przez danego oferenta termin przedmiotowego, z uwzględnieniem zakładanego 
harmonogramu realizacji robót elektroenergetycznych linii 220kV. Ww. druk 
Zamawiający załącza w odrębnym pliku -  Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ 

 
 

ZESTAW VI 
 
Mam pytania do przedstawionej w SIWZ Dokumentacji branży telekomunikacyjnej a 

ściślej Kanału technologicznego. 
·         Czemu PB datowane jest luty 2019 a PW  są lipiec 2020 i zawierają wewnątrz 

uzgodnienia z września 2016 r. Pytanie - czemu dokumentacja nie została właściwie 
z aktualizowana. 

·         W STWIORB i obu projektach dla Kanału Technologicznego brakuje danych 
technicznych obowiązujących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i 
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

o   W STWIORB T.01.01.02 rury HDPE fi 160/9,1 mm czy jak w PW i rysunkach 160/136 
mm. Wg w/w rozporządzenia powinny spełniać warunki: 

„….2. Wymagania podstawowe dla rur osłonowych 
1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 
2) Zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm. 
3) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2. 
4) Kolor czarny lub pomarańczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem 

właściciela kanału technologicznego. …” 
Czemu brakło wzmianki na ten temat? 
o   Wiązki mikrorurek 7/12 oznacza zewnętrzną średnicę 7 mm a wewnętrzną 12 mm, 

czy może autor miał na myśli 7 x 12, (co oznacza 7 mikrorurek o średnicy 
zewnętrznej 12 mm), wg w/w rozporządzenia ta kwestia powinna spełniać minimalne i 
jednoznaczne wymagania: 

„….4. Wymagania podstawowe dla wiązek mikrorur 
1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. 



 

 

 

30 

 

2) Wiązki mikrorur buduje się z prefabrykowanych mikrorur cienkościennych o średnicy 
zewnętrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych 
w osłonach o średnicy od 40 mm do 50 mm; w przypadku zastosowania wiązek 
mikrorur bezpośrednio w ziemi buduje się je z prefabrykowanych mikrorur 
grubościennych o średnicy zewnętrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 1,5 
do 2,5 mm. ….”   

Czemu nie podano minimalnej wewnętrznej średnicy dla wdmuchiwanych kabli 
światłowodowych? 

·         Czy zaprojektowane studnie kablowe mają mieć ramy i pokrywy ciężkie żeliwne 
czy stalowe? 

·         Czemu do lokalizacji rurociągu światłowodowego proponujecie taśmę z folia 
metalową a nie kabel sygnałowy? 

 
 
Odpowiedź: 
1) Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem  budowlanego i może być datowany 
później niż PAB. Projekty branży telekomunikacyjnej powinny być datowane czerwiec 
2020. 
W projekcie zawarte są kolejne uzgodnienia począwszy od 2016 roku. 
 
2) Dane techniczne dla kanałów są ogólnie dostępne i powinny być Wykonawcy znane. 
Projekt należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
kanały technologiczne. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na głębokości ułożenia kanału, wytrzymałość rur 
wg ww. rozporządzenia. W pierwszej kolejności należy stosować przy budowie wytyczne 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne a 
następnie jeżeli brakuje wytycznych w rozporządzeniu stosować przytoczone normy i 
zalecenia w projekcie. 
 
3) Należy zastosować rury zgodnie z punktem 5.7.2 Rury i osprzęt rur kanału 
technologicznego: 
Rury i osprzęt rur kanału technologicznego powinien odznaczać się sztywnością 
obwodową zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ADMINISTRACJI I 
CYFRYZACJI z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne. 
Należy zachować również inne parametry rur z przytoczonego rozporządzenia. 
 
4) Autor zastosował oznaczenia używane w niektórych katalogach. Oznaczenie 7/12 
informuje o prefabrykowanej wiązce siedmiu mikrorur. 
Należy zastosować 7 mikro-rurek o nominalnej wewnętrznej średnicy 10 mm. 
 
5) Sugerując się wytycznymi dla kanałów technologicznych wydanymi przez GDDKiA 
należy zastosować żeliwne. 
 
6) Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w 
kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z 
trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się nad ciągami kanałów 
technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia. 
Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 
mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy  
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kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z 
perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga 
Kanał Technologiczny” umieszcza się bezpośrednio nad ciągami kanałów 
technologicznych. 
 

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniżej wskazanym zakresie: 

 
1. TOM I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, Formularz Oferty, Formularze 

załączników: 
 

a)  3  Opis Przedmiotu Zamówienia  usuwa się zapis: 
 
„Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji robót budowlanych, związanych       
z budową drogi na odcinku od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki” 

 
b) 5 Termin wykonania zamówienia   otrzymuje brzmienie: 

 
5.1  Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest datą zawarcia Umowy przez strony. 
5.2  Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r. 
5.3 Termin pośredni to 31.12.2022 r. – zakończenie robót i oddanie do 
użytkowania  odcinka od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki wraz z uzyskaniem 
decyzji na użytkowanie. 
5.4 Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za 
dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w §1 ust. 1 umowy        
i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do 
procedury opisanej w § 10 umowy łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę,        
w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 30.05.2023 

 
c) 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawców  

pkt 6.3.3.1   otrzymuje brzmienie: 
 
„6.3.3.1 w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert,       
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 
należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 
dwa zamówienia, każde polegające na budowie lub przebudowie drogi/dróg wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 
80.000.000,00 zł” 
 

d) 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawców  
pkt 6.3.3.1.1   otrzymuje brzmienie: 
 
„6.3.3.1.1 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach 
kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie 
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której 
był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.  
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Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w 
zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych 
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy 
wystawionych przez wykonawcę faktur.  
 
Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum uczestniczył w realizacji zamówienia 

polegającego na budowie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości 

80.000.000,00 zł brutto, ale faktycznie wykonywał wyłącznie zakres prac związany z 

wykonaniem robót brukarskich.. Zatem nie może się w celu wykazania spełniania 

warunku posłużyć doświadczeniem całego konsorcjum, gdyż faktycznie nie wykonywał 

pełnego zakresu prac. 
    

e) 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawców  
pkt 6.3.3.1.3   otrzymuje brzmienie: 
 
„6.3.3.1.3 W przypadku robót obejmujących większy zakres prac niż wymagany 
przez Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać wartość robót 
zgodnych z zakresem określonym w pkt. 6.3.3.1.  
Przykład: Wykonawca zrealizował kontrakt w ramach którego wykonał roboty budowlane 

polegające na budowie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem i torowiska o wartości 

140 000 000,00 PLN brutto. Do wykazania spełniania warunku zobowiązany jest 

wyodrębnić i podać wartość wykonanych robót budowlanych polegających na budowie 

drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 

 
 

f) 7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU   
 
„7.3.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 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.” 
 

g) Formularz oferty (Formularz nr 1) otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią 
załączonego zmienionego Formularza oferty (Formularz Nr 1.1) - załącznik nr 1 
do niniejszego pisma. 

 

Zamawiający załącza zmieniony Formularz nr 1.1 w odrębnym pliku - załącznik 

numer 1 zmiany SIWZ.  

Wykonawca zobligowany jest załączyć do oferty zmieniony Formularz nr 1.1 – 

Formularz oferty  
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2. TOM II SIWZ  Formularz Aktu Umowy: 

 
a)   § 2 ust. 1 lit. oo)  otrzymuje brzmienie: 

 

oo) wykonania harmonogramu rzeczowo–finansowego przebiegu prac budowlanych 
w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiającemu. Harmonogram rzeczowo–
finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający 
ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu 
rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez 
niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o 
których mowa powyżej w terminie 3 dni roboczych, 
- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo–
finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do 
Umowy, zmieniającego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez 
Zamawiającego, 
- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się 
niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, 
strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego 
zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 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 roboczych, 
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia 
 

 

b) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
a)  za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego 

w § 3 ust. 2 w wysokości 10 000 zł brutto, za każdy dzień kalendarzowy 
opóźnienia liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w § 3 ust. 2 
umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego  
oraz w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 5 000 zł brutto, za 
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 
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c) w sytuacji określonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytułu samego faktu istnienia 
wad  
w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego  
dla danego zakresu robót wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacją, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy  
w wysokości 10 000 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy powyżej 3 dni, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, 

f) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 10 000 zł brutto, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia, 

g) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia 
składki na następne okresy płatności w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł 
brutto za każdy dzień braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy 
ubezpieczenia na warunkach określonych w § 14 umowy lub nieprzedłożenia 
Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 14 umowy na 
warunkach określonych w tym paragrafie, 

h)  za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia, 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia, 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto, za każde 
naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto, za każde naruszenie 
oddzielnie, 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto, za każde 
naruszenie oddzielnie, 

m) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 1000 zł brutto, za każdorazowe przewinienie z chwilą 
jego stwierdzenia, 

n) za zwłokę w przekazaniu  harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu 
robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. oo) lub nie uwzględnienie 
zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 zł 
brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
2 000 zł brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy przypadek z chwilą jego 
stwierdzenia, 
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p) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu 
budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 2000 zł  brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

q) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 2 ust. 1 lit. w) lub 
dostępności zgodnie z § 2 ust. 1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez 
Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł brutto 
za każde niewykonanie polecenia Zamawiającego, 

r)   za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur  
lub rachunków, o których mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 1 500 zł brutto, za każde naruszenie oddzielnie, 

s) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy,  
w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 1 500 zł brutto, za każde naruszenie oddzielnie, 

t) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających  
z § 6 umowy, a w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o 
pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 2000 zł brutto za każdy przypadek niewywiązania się przez 
Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 6 umowy, 

u) za opóźnienie w przekazaniu kosztorysu szczegółowego / odkrycia cenowego,  
o którym mowa w § 2 ust. 8 lub nie uwzględnienie zastrzeżeń do niego 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł brutto, za każdy dzień 
kalendarzowy opóźnienia, 

v) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 5 ust. 
1  
– w wysokości 2 000 zł brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, 

w) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez 
Zamawiającego umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 1 500 zł brutto, za każdy taki przypadek 

x) za stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia obowiązków określonych  
w § 2 ust. 1 lit. y), w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych  
dot. ochrony istniejącej zieleni na budowie (zgodnie  z SIWZ) - za każdy 
stwierdzony przypadek 2000 zł brutto, 
 

 
c) § 1 ust. 2   otrzymuje brzmienie: 

 

Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w 
następującej kolejności: 

a) Niniejszy dokument Umowy 
b) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami 
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( 

STWiORB) 
d) Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy 
e) Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany 
f) Oferta Wykonawcy  
g) Zawiadomienie o wyborze  oferty. 
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Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności 
 

d) § 2 ust. 6   otrzymuje brzmienie: 
 

6. W przypadku konieczności koordynacji robót budowlanych z innym wykonawca 
realizującym roboty  budowlane na zlecenie innego inwestora/gestor sieci, Wykonawca 
realizujący niniejszą Umowę zobowiązany jest do każdorazowego powiadomienia 
wykonawcy realizującego roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci 
o konieczności przeprowadzenia stosownego dostosowania / wyregulowania 
budowanych przez niego elementów infrastruktury do nowego układu drogowego, przed 
przystąpieniem do wykonania końcowych robót brukarskich.  
 

e) § 12 ust. 9   otrzymuje brzmienie: 
 

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  w  terminie określonym przez Zamawiającego lub 
Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie  
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. 
W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem  należytego wykonania umowy.” 

 
f) § 14 ust. 1   otrzymuje brzmienie: 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w 

okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i 
deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie a także przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku 
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na 
kwotę nie mniejszą niż 80 000 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie 
wyższym niż 10 000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od 
wskazanego powyżej ubezpieczenia. 
 

g) w § 14 dodaje się ust. 5   w brzmieniu: 

 
5. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 
przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 14 ust. 1  lub Konsorcjum przekaże 
Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie 
współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum realizujący niniejszą 
umowę. 

 
h) w § 2 ust. 1  dodaje się pkt lit. rr) w brzmieniu: 

 

rr) zapewnić nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi na okres realizacji 
całej inwestycji (przed rozpoczęciem robót budowlanych), zgodnie                       
z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z nadzorem 
herpetologicznym. 
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i) § 15 ust. 1 pkt  1.2  otrzymuje brzmienie: 
 

Dopuszcza się  zmianę wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany 
technologii i/lub innych robót nieujętych w zamówieniu jeżeli są konieczne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - roboty zamienne i/lub zmiana 
technologii i/lub inne roboty nieujęte w zamówieniu rozliczane będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o 
następujące założenia: 

 ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym 
zamówieniu zostaną ustalone w wysokości nie większej niż przyjęte w złożonej 
ofercie; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robót określone w kosztorysie 
ofertowym przekraczają ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do 
obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje się zasady określone w tirecie 2; 

 w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,  
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej lub OPZ, dla robót nie 
występujących w zamówieniu podstawowym dla pozycji nie występujących w 
kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe zostaną określone na podstawie 
czynników produkcji najniższych określonych w publikacji SECOCENBUD dla 
kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

 Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników 
cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym. 

 W powyższych przypadkach Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej 
weryfikacji kalkulacji. 
Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu 
konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych 
zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie 
jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie 
stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian 
w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian  konieczne jest zawarcie aneksu 
do umowy. 
 

j) § 3  otrzymuje brzmienie: 
 

Termin wykonania zamówienia 
1.Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest datą zawarcia Umowy przez strony. 
2.Data zakończenia realizacji umowy to 31.05.2023 r. 
3.Termin pośredni to 31.12.2022 r. – zakończenie robót i oddanie do użytkowania  
odcinka od ul. Rzgowskiej do ronda Nowe Górki wraz z uzyskaniem decyzji na 
użytkowanie. 
4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z 
chwilą wykonania całości robót określonych w §1 ust. 1umowy i skutecznego zgłoszenia 
ich do odbioru Inwestorowi ZIM stosownie do procedury opisanej w§ 10 umowy łącznie z 
uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM, decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony 
protokołu odbioru końcowego tj. do dnia 30.05.2023 
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k) § 11 ust. 4)  otrzymuje brzmienie: 

 
„Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego”. 
 
 

3. TOM III SIWZ  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający załącza w odrębnym pliku - załącznik numer 2 do zmiany 

SIWZ w ramach uzupełnienia TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

4. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.04.2021r..  
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. 
 
Zmiany, o których mowa powyżej, prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 
Powyższe wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: http://zim.lodz.bip-
e.pl/zim/zamowienia-publiczne.  
Dodatkowo zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na stronie internetowej 
https://miniportal.uzp.gov.pl. 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
w ofercie treści udzielonych wyjaśnień i wprowadzonych zmian. 
 
 
 
 
 

 DYREKTOR 
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

                             /podpis nieczytelny/ 
    Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 

 
Załącznik: 

1. Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ – zmieniony Formularz Oferty  - Formularz nr 1.1 
2. Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ – uzupełnienie do TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Sprawę prowadzi: 
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska   
Wydział Zamówień Publicznych                      
tel. 42/ 638-58-37 
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