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wg rozdzielnika 

 

Dok. nr 200320-04130-DL-kopij-01- odpowiedzi i zmiany / ………… 

 

Dotyczy: odpowiedzi i zmiany treści SIWZ w postępowaniu nr ZP/4/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04130 

- Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły) 

– Etap I podetap IB oraz Etap II. 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku  z ust. 2 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Formularz umowy 1, klauzula 1.8 WSK, drugi akapit dot. organizacji ruchu zastępczego, zdanie: wszystkie koszty związane 

z powyższym uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w 

wyceniony przedmiar robót", jest w sprzeczności z treścią IDW pkt 21 i Załącznikiem 1a, tj. z poz. 17 Tabeli A, poz. 3 Tabeli 

B, poz. 3 i 14 Tabeli C oraz z poz. 7 Tabeli D. - Organizacja ruchu zastępczego - ryczałt Prosimy o wyjaśnienie i korektę. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 3): 

W Kl. 1.8. WSK Części II a SIWZ - Wzór umowy na zadanie nr 1, wykreśla się zdanie: „Wszystkie koszty związane z 

powyższym uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w 

wyceniony Przedmiar Robót.” 

 

Pytanie nr 2 

Przedmiotowe postępowanie przetargowe obejmuję realizację robót budowlanych na podstawie kompletnej dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie zapisów wzoru umowy 1 

klauzula 1.13 cytuję „Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne dokumenty, wymagane dla 

wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą 

dokumentację techniczną 

Wszelkie opłaty i wydatki związane z wypełnieniem obowiązków określonych w zdaniach poprzedzających obciążają 

Wykonawcę" Zapisy te są sprzeczne z założeniami postępowania jak wyżej i przenoszą część odpowiedzialności i część 
kosztów Zamawiającego dot. dokumentacji projektowej na Wykonawcę; ponadto są niemożliwe do oszacowania. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten należy rozumieć literalnie – Wykonawca powinien uzyskać te zezwolenia, których nie 

uzyskał Zamawiający, a więc przykładowo zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego, zezwolenia na utylizację 

materiałów zdemontowanych na terenie budowy czy pozwolenie na użytkowanie.  

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa dołączona do postępowania jest kompletna  

i wystarczająca do realizacji całości robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający przedłożył całą dokumentacje jaką dysponuje.  

 

Pytanie nr 4 

W celu poprawnego zestawienia kosztów zadania w Załączniku 1a, prosimy o przekazanie kosztorysów  

z numeracją zgodną z liczbą porządkową Załącznika 1a. Określi to jednoznacznie, które przedmiary robót, należy przypisać 
do wyceny w danej pozycji. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający pomocniczo przedstawia ZKZ z odniesieniem do poszczególnych kosztorysów ofertowych: 
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I. Zakres Gminy Wrocław  
Tabela A  

Lp. Opis 
Oznaczenie przedmiaru/ Nazwa 

pliku 

I II III 

Zakres finansowany przez Gminę Wrocław 

Trasa tramwajowa 

1.  Trasa tramwajowa T01_TOM 01 

2.  Układ drogowy  T01B_TOM 02 

3.  Perony T01_TOM 03 

4.  Sieci sanitarne i odwodnienie T01_TOM04A – Lp. 1  Sieci sanitarne 

5.  Przebudowa sieci ciepłowniczych  T01_TOM 04A – Lp. II Ciepłociąg 

6.  Sieci i urządzenia elektroenergetyczne 

T01_Tom 05 Lp. – Suma: Lp. II 
Przebudowa sieci 

elektroenergetycznych nn i SN – 
Tauron; Lp. IV Przebudowa sieci 
elektroenergetycznych SN – PKP 

Energetyka; Lp. V Budowa zasilania 
awaryjnego sygnalizacji świetlnej oraz 

biletomatów;  

7.  Oświetlenie uliczne 
T01_Tom 05 Lp. I – Budowa i 

przebudowa oświetlenia 

8.  Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic 
T01_Tom 05 Lp. VII Sieci i urządzenia 
do sterowania i ogrzewania zwrotnic 

tramwajowych 

9.  Sieć trakcyjna i zasilacze T01_TOM 06 

10.  Sieci teletechniczne,  MKT T01_TOM 07 

11.  Obiekty inżynieryjne – most Dmowskiego T01_TOM 08 

12.  Konstrukcje T01_TOM 09 

13.  Rozbiórki T01_TOM 10 

14.  Zieleń T01_TOM 11 

15.  Sygnalizacje świetlne 
T01_TOM 12 – Lp. II Sygnalizacja 

świetlna i infrastruktura przystankowa 

16.  Organizacja ruchu docelowego – oznakowanie poziome i pionowe 
T01_TOM 12 – LP. I Organizacja 

ruchu 

Stacja prostownikowa „Szczepin” 

17.  Układ dróg wewnętrznych S01_TOM 01 

18.  Sieci sanitarne i odwodnienie S01_TOM 02 

19.  Sieci i urządzenia elektroenergetyczne S01_TOM 03 

20.  Budynek stacji prostownikowej wraz z wyposażeniem S01_TOM_04 

21.  Zieleń S01_TOM 05 

Stacja prostownikowa „Milenijna” 

22.  Sieci i urządzenia elektroenergetyczne S02_TOM 01 

 

II. Zakres MPWIK S.A. 

Tabela B 

Lp. Opis wartość netto 

I II III 

Zakres finansowany przez MPWIK 

Trasa tramwajowa – sieci sanitarne i odwodnienie terenu 
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Lp. Opis wartość netto 

I II III 

1. Sieci sanitarne i odwodnienie T01_TOM04B 

Sieć wodociągowa w ul. Starogroblowej 

2. Sieć wodociągowa 
Plik: siec_wodociagowa_zakres 

MPWIK 

 

III. Zakres grupy deweloperskiej – Kępa Mieszczańska 

Tabela C 

Lp. Opis wartość netto 

I II III 

Zakres finansowany przez grupę deweloperską – Kępa Mieszczańska w zakresie  

Budowa lewoskrętu i prawoskrętu z ul. R. Dmowskiego w kierunku ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu i montaż 
dwóch sygnalizatorów świetlnych 

1.  Układ drogowy T02_TOM 01K 

2.  Sygnalizacja świetlna T02_TOM 02K 

Przebudowy odcinka ul. Mieszczańskiej we Wrocławiu 

3.  Układ drogowy T02_TOM 01 

4.  Organizacja ruchu docelowego T02_TOM 02 

5.  Sygnalizacja świetlna Plik: T02_TOM 02S 

6.  Sieci sanitarne i odwodnienie T02_TOM 03 

7.  Sieci i urządzenia elektroenergetyczne T02_TOM 04 

8.  Sieci teletechniczne,  MKT T02_TOM 05 

 

IV. Zakres Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. 

Tabela D 

Lp. Opis wartość netto 

I II III 

Zakres finansowany przez Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. 

1. Układ drogowy Plik: Popowicka_D - KI_06 

2. Sieci teletechniczne Plik: Popowicka_T - KI_02 

3. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne Plik: Popowicka_E - KI_02 

4. Sieci sanitarne Plik: Popowicka_IS - KI_04 

5. Organizacja ruchu docelowego Plik: Popowicka_ORD - KI_03 

6. Zieleń Plik: Popowicka_Z - KI_03 

 
 

Pytanie nr 5 

W odniesieniu do zapisów Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] Warunków Szczególnych o treści: 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień przewidujących tworzenie zabezpieczenia należytego 

wykonania tej umowy poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego za realizację tej umowy, które na skutek 

zatrzymania stawałoby się płatne w części zatrzymanej dopiero w dacie zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy ", 

Wykonawca informuje, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt V CSK 428/16 

zatrzymanie wynikające z tytułu kaucji gwarancyjnych nie jest wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, ponieważ 
w momencie zatrzymania wynagrodzenia z w/w tytułu zmienia się podstawa prawna świadczenia (zmienia się charakter 

prawny tj. zwrot niewykorzystanej kwoty kaucji zostanie dokonany z innej podstawy prawnej), co oznacza, że żądanie 

ewentualnego zwrotu można dokonywać z innej podstawy prawnej, a zatem od momentu dokonania zatrzymania części 
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wynagrodzenia na poczet kaucji gwarancyjnej, o ewentualnym wykorzystaniu zatrzymanych w ten sposób środków 

pieniężnych nie decyduje to czy roboty budowlane zostały wykonane, ale czy zostały spełnione warunki przewidziane w 

umowie o ustanowieniu gwarancji należytego wykonania oraz rękojmi za wady (gwarancja jakości -usunięcie ewentualnych 

usterek). Oznacza to, że ewentualne żądanie zwrotu kwot zatrzymanych z tytułu kaucji gwarancyjnej nie jest tożsame z 

żądaniem zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Sąd Najwyższy uznał, że zatrzymanie części wynagrodzenia nie powinno 

być w dalszym ciągu traktowane jako wynagrodzenie, gdyż status prawny zatrzymanej kwoty (kaucja gwarancyjna) jest 

odmienny od statusu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Ponadto Sąd Najwyższy uznał, że ustanowienie kaucji 

gwarancyjnej spowodowało częściowe odnowienie zobowiązania łączącego Strony umowy tzn. częściowo wygasła 

wierzytelność Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia, a w jej w miejsce pojawiła się wierzytelność o zwrot kaucji 

gwarancyjnej w razie zajścia warunków określonych zawartą umową pomiędzy GW i PW - oznacza to, że Inwestor nie 

ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia w tym zakresie tj. zatrzymanej kwoty z tytułu kaucji 

gwarancyjnej. 

Wobec powyższego, nie znajdujemy podstaw do tego, aby zatrzymane kwoty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz gwarancji jakości traktować w dalszym ciągu jako wynagrodzenie z wymagalnym terminem płatności 

wynoszącym 30 dni. 

Prosimy o usunięcie przytoczonego zapisu z treści Klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 (Zmiana nr 4): 
Zamawiający dokonuje zmiany. Zapis w Klauzuli 4.4. o brzmieniu:  

„Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: (…) 

uprawniających Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawcę w stosunku do dalszego Podwykonawcy do 

dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza wypadkami dokonywania 

potrąceń sum zasądzonych prawomocnym wyrokiem oraz potrąceń dokonywanych za zgodą Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy tytułem wniesienia wymagalnej kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy/zobowiązań gwarancyjnych.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: (…) 

uprawniających Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy lub Podwykonawcę w stosunku do dalszego Podwykonawcy do 

dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, poza wypadkami dokonywania 

potrąceń sum zasądzonych prawomocnym wyrokiem lub potrąceń, na które Zamawiający wyraził zgodę.” 

 

Zamawiający wskazuje na to, że w świetle najnowszego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2019r.  

(V CSK 324/18) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej stanowi dla Zamawiającego znaczące 

ryzyko z uwagi na możliwość uznania, w razie sporu z podwykonawcę, tego rodzaju operacji za faktyczne zatrzymanie 

części wynagrodzenia podwykonawcy.   

 
Pytanie nr 6 

Prosimy na zasadzie równego traktowania stron o uzupełnienie zapisów Klauzuli 8.7 Warunków Szczególnych o możliwość 
naliczenia kary umownej przez Wykonawcę Zamawiającemu w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w 

przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zastrzeganie kar umownych wyłącznie za określone działania, zaniechania oraz 

ich skutki leżące po stronie Wykonawcy jest całkowicie normalną praktyką rynkową nie tylko w sektorze publicznym, ale 

również prywatnym. Wynika to z faktu, że to Wykonawca ma zrealizować kontrakt, a obowiązek Zamawiającego sprowadza 

się jedynie do współdziałania. Z tego powodu ryzyko niezrealizowania kontraktu przez Wykonawcę (który właśnie po to 

został wybrany, aby  zrealizować określony cel publiczny) w znacznie większej  mierze obciąża Zamawiającego. 

  
Pytanie nr 7 

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienie" na „zwłoka" w zapisach dot kar umownych w Klauzuli 8.7 Warunków Szczególnych 

wzoru umowy, gdyż Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opóźniania wynikające z działania osób trzecich. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zgodnie z Kl. 8.7. WSK: „Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas,  gdy opóźnienie jest skutkiem 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.” Powyższe zdaniem Zamawiającego wyjaśnia wskazane wątpliwości 

Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami potrzebnymi do wykonania zadania?  
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Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje działkami potrzebnymi do wykonania zadania. 

 

Pytanie nr 9  

W dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań na ul. Popowickiej w ramach inwestycji realizowanej przez Port 

Popowice, brak jest określenia Kategorii Ruchu dla projektowanych konstrukcji nawierzchni. Uniemożliwia to właściwe 

przyjęcie do kalkulacji kosztów, rodzajów mieszanek bitumicznych do poszczególnych warstw nawierzchni. STWiOR określa 

wymagania dla mieszanek mas asfaltowych ogólnie dla wszystkich KR tj. od KR1 do KR7 oraz dowolnego asfaltu dla 

wszystkich warstw projektowanej nawierzchni. Prosimy o uzupełnienie brakujących danych. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że należy przyjąć kategorię ruchu w ramach inwestycji realizowanej przez Port Popowice jako KR 

4. 

 

Pytanie nr 11 

Prosimy o uszczegółowienie wymiarów ław betonowych dla galanterii betonowej i kamiennej (krawężniki , obrzeza, oporniki, 

ściek) z uwagi na rodzaj rozliczenia obmiarowego. Oferent musi posiadać wiedzę na temat ilość zapotrzebowania betonu 

na 1mb wykonania galanterii betonowej lub kamiennej dla całego zadania. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Krawężnik 20x30 – ława w ilości 0,096 m3 betonu na metr bieżący krawężnika 

W ilości betonu dla ww. krawężnika uwzględniono ściek 1-rzędowy z ława o grubości 13 cm i szerokości 16 cm (0,210 m3 

betonu na metr ścieku). Dla ścieku dwurzędowego ława ma również grubość 13 cm i szerokość 32 cm (0,042 m3 betonu na 

metr ścieku). 

 

 

 

Obrzeże 8x30 – ława w ilości 0,046 m3 betonu na metr bieżący obrzeża. 
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Oporniki kamienne 20x22 na przejściach dla pieszych – ława w ilości 0,114 m3 betonu na metr opornika. 

Oporniki kamienne 15x25 na zjazdach pomiędzy drogą rowerową a chodnikiem – ława betonowa z obustronnymi oporami: 

podstawa o grubości 15 cm, opory o grubości 15cm – w ilości 0,105 m3 betonu na metr opornika. 
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Krawężnik przystankowy – ława betonowa w ilości 0,08 m3 betonu na metr krawężnika.  

 

Pytanie nr 12 

Prosimy o przekazanie szczegół (przekroju poprzecznego ) dla połączenia ścieżki rowerowej z nawierzchnią jezdni z uwagi 

na brak odcięcia dwóch rodzajów nawierzchni poprzez element w postaci krawężnika lub opornika. Konstrukcja jezdni a 

konstrukcja ścieżki rowerowej znacznie różnią się pod względem wysokości poszczególnych warstw konstrukcyjnych i ich 

nośnością i projektowaną kategorią ruchu. Z uwagi na możliwość najechania samochodów na to łączenie niezbędny jest 

szczegół takiego rozwiązania z uwagi na użytkowanie takiego rozwiązania i gwarancji. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Styk jezdni i drogi rowerowej należy wykonać bez krawężnika. W pierwszej kolejności należy wykonać warstwy 

konstrukcyjne jezdni schodkując je w standardowy sposób, tj. poprzez skosy 2:1 (warstwy bitumiczne) i 1:1 (pozostałe 

warstwy). Do tak powstałych warstw należy dobudować warstwy konstrukcyjne drogi rowerowej. 
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Pytanie nr 13 

Prosimy o przekazanie szczegółów (przekrojów poprzecznych ) połączeń istniejącej nawierzchni jezdni z nowo 

wykonywanymi poszerzeniami jezdni. Brak jest uszczegółowienia jak należy wykonać połączenie istniejącej jezdni z nowym 

poszerzeniem. Szczegół musi określić ile warstw należy rozebrać starej jezdni (poprzez schodkowanie poszczególnych 

warstw konstrukcyjnych) na jakiej szerokości i czy należy użyć na styku siatek w celu zapobieżenia wystąpienia spękania 

podłużnego lub poprzecznego ? Taka wiedza jest niezbędna dla wyceny i transparentności zakresu robót jaki jest do 

wykonania dla zadania. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Poszerzenie jezdni z krawężnikiem należy wykonać wg schematu poniżej dla jezdni KR4. Należy sfrezować warstwę 

ścieralną na szerokości 1,4 m od istniejącego ścieku lub krawężnika (jeżeli nie ma ścieku). Na szerokości 1,30 m należy 

sfrezować warstwę wiążącą oraz na szerokości 0,60 m rozebrać podbudowę bitumiczną. Niższe warstwy należy 

schodkować ze skosami 1:1. Następnie należy dobudować projektowane warstwy wraz z krawężnikiem, zachowując 

istniejący spadek poprzeczny jezdni. Na styku istniejącej i projektowanej nawierzchni należy zawsze stosować geokompozyt 

o szerokości 1,20 m. Poszerzenie jezdni KR5 należy wykonać w sposób analogiczny. 

 

 

 

 

Pytanie nr 14 

Prosimy o przekazanie szczegółów (przekrojów poprzecznych ) likwidacji istniejących azylów, wykonania nowych 

azylów/wysepek na istniejących jezdniach. Szczegół musi określić ile warstw należy rozebrać starej jezdni (poprzez 

schodkowanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych) na jaką szerokości należy wykonać wcięcie w istniejącą jezdnie i 

czy należy użyć na styku siatek w celu zapobieżenia wystąpienia spękania podłużnego lub poprzecznego? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Likwidację istniejących azyli/wysepek należy wykonać w sposób analogiczny do przedstawionego w odpowiedzi na pytanie 

nr 13. Należy sfrezować warstwę ścieralną na szerokości 1,40 m do istniejącego ścieku lub krawężnika (jeśli nie ma ścieku). 

Na szerokości 1,30 m należy sfrezować warstwę wiążącą oraz na szerokości 0,60 m rozebrać podbudowę bitumiczną. 

Niższe warstwy należy schodkować ze skosami 1:1. Następnie należy dobudować projektowane warstwy, zachowując 

istniejący spadek poprzeczny jezdni aż do wytworzenia górnej krawędzi daszku. Na styku istniejącej i projektowanej 

nawierzchni należy zawsze stosować geokompozyt o szerokości 1,20 m. 

 

Pytanie nr 16 

UMOWA ZADANIE NR 1. Subklauzula 8.7 pkt 1) - 12), 15), 18), 21) - wnosimy o zmianę przesłanki naliczenia kary umownej 

z „opóźnienia" na „zwłokę". Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za sytuacje w których do wystąpienia 

sankcjonowanych okoliczności dojdzie na skutek działań podmiotów trzecich, na których działania Wykonawca nie ma 

wpływu ani za te podmioty nie odpowiada. Niestety problemu tego nie rozwiązuje znajdująca się na końcu subklauzuli 

wzmianka o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca. 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 
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Zdaniem Zamawiającego zapis o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca oznacza właśnie to, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których 

działania Wykonawca nie ma wpływu ani za które nie odpowiada. 

 

Pytanie nr 17 

UMOWA ZADANIE NR 1. Subklauzula 13.1 akapit drugi, litera a i b - Wykonawca zwraca się o dodanie, że w przypadku 

wystąpienia powyższych okoliczności jest uprawniony również do zwiększenia wysokości wynagrodzenia o kwotę kosztów 

poniesionych w związku z wskazanymi okolicznościami. Nie ma uzasadnionych podstaw aby wystąpienie tych okoliczności 

dawała podstawy jedynie do zmiany czasu na ukończenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I:  „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być 
powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” 

 

Pytanie nr 18 

UMOWA ZADANIE NR 1. Subklauzula 13.1 pkt 11.1 zdanie ostatnie - wnosimy o zmianę - zamiast „z obniżeniem" wnosimy 

o wstawienie „ze zmianą". Obecny zapis sugeruje, że okoliczności opisane w tym punkcie powodują wyłącznie obniżenie 

wynagrodzenia podczas gdy mogą spowodować jego wzrost. 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Przedostatni akapit kl. 13.1. pkt II.1. jasno wskazuje na to, że wymienione w nim okoliczności mogą też być podstawą dla 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 19 

UMOWA ZADANIE NR 1. Subklauzula 13.1 część I 1.1 lit. e),f),g), pkt 1.2 lit a),b), pkt 1.3 lit a), b) - prosimy o wyjaśnienie 

czy wystąpienie tych okoliczności stanowi podstawę do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, o koszty poniesione w związku 

z tymi okolicznościami. Oczywiście przy założeniu, że wystąpienie okoliczności nie wystąpi z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Wystąpienie okoliczności opisanych w część I 1.1 lit. e),f),g), pkt 1.2 lit a),b), pkt 1.3 lit a), b) 

 – zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I:  „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może 

być powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” Odpowiedź 
na pytanie Wykonawcy jest zatem twierdząca.  

 

Pytanie nr 20 

UMOWA ZADANIE NR 1. Subklauzula 15.2 - wnosimy o wyjaśnienie jak rozumieć przesłankę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego w postaci: „1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 (...) prawa zamówień 

publicznych", Niezrozumiałość tej przesłanki wynika z faktu, że zmiana umowy, z powołaniem się na te przepisy, może 

nastąpić jedynie w formie aneksu do umowy a zatem za zgodą i akceptacją Zamawiającego. W jaki zatem sposób 

Zamawiający chce zatem kwestionować aneksy do umów na które uprzednio wyraził zgodę. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zapis ten jest powtórzeniem przepisu Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 145a pkt 1).  

 

Pytanie nr 21 

UMOWA ZADANIE NR 1. Subklauzula 16.2 lit. d) - prosimy o wyjaśnienie dlaczego wykreślono tę klauzulę? 

Odpowiedź na pytanie nr 21 (Zmiana nr 5): 

Zamawiający uznał, że taka sytuacja uprawnia do odstąpienia na ogólnych zasadach wynikających z Kc, ale dla 

przejrzystości przywraca tę klauzulę. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść WSz Części IIa SIWZ – Wzoru umowy dla 

zadania 1 poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia klauzuli 16.2. i zastąpienie ją klauzulą 16.2. o treści: 

 

„16.2. Odstąpienie przez Wykonawcę 

 

W Subklauzuli 16.2. punkt: 

- „a” otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie zastosowuje się do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez 

Zamawiającego”  

- „e” zostaje skreślony.” 

 

Pytanie nr 22 

UMOWA ZADANIE NR 2. Subklauzula S.7 pkt 1) - 12), 15), 18), 21) - wnosimy o zmianę przesłanki naliczenia kary umownej 

z „opóźnienia" na „zwlokę". Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za sytuacje w których do wystąpienia 

sankcjonowanych okoliczności dojdzie na skutek działań podmiotów trzecich, na których działania Wykonawca nie ma 
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wpływu ani za te podmioty nie odpowiada. Niestety problemu tego nie rozwiązuje znajdująca się na końcu subklauzuli 

wzmianka o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca. 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

Zdaniem Zamawiającego zapis o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca oznacza właśnie to, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których 

działania Wykonawca nie ma wpływu ani za które nie odpowiada. 

  

Pytanie nr 23 

UMOWA ZADANIE NR 2. Subklauzula 13.1 akapit drugi, litera a i b - Wykonawca zwraca się o dodanie, że w przypadku 

wystąpienia powyższych okoliczności jest uprawniony również do zwiększenia wysokości wynagrodzenia o kwotę kosztów 

poniesionych w związku z wskazanymi okolicznościami. Nie ma uzasadnionych podstaw aby wystąpienie tych okoliczności 

dawało podstawy jedynie do zmfany czasu na ukończenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 

Zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I:  „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być 
powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” 

 

Pytanie nr 24 

UMOWA ZADANIE NR 2. Subklauzula 13.1 pkt ll.l zdanie ostatnie - wnosimy o zmianę - zamiast „z obniżeniem" wnosimy o 

wstawienie „ze zmianą". Obecny zapis sugeruje, że okoliczności opisane w tym punkcie powodują wyłącznie obniżenie 

wynagrodzenia podczas gdy mogą spowodować jego wzrost. 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

Przedostatni akapit kl. 13.1. pkt II.1. jasno wskazuje na to, że wymienione w nim okoliczności mogą też być podstawą dla 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 25 

UMOWA ZADANIE NR 2. Subklauzula 13.1 część I 1.1 lit. e),f),g), pkt 1.2 fit. a),b), pkt 1.3 lit. a), b) - prosimy o wyjaśnienie 

czy wystąpienie tych okoliczności stanowi podstawę do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, o koszty poniesione w związku 

z tymi okolicznościami. Oczywiście przy założeniu, że wystąpienie okoliczności nie wystąpi z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

Zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I: „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być 
powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” Odpowiedź na 

pytanie Wykonawcy jest zatem twierdząca.  

 

Pytanie nr 26 

UMOWA ZADANIE NR 2. Subklauzula 15.2 - wnosimy o wyjaśnienie jak rozumieć przesłankę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego w postaci: „1\ zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust, 1 (,.,) prawa zamówień 

publicznych". Niezrozumiałość tej przesłanki wynika z faktu, że zmiana umowy, z powołaniem się na te przepisy, może 

nastąpić Jedynie w formie aneksu do umowy a zatem za zgodą i akceptacją Zamawiającego. W jaki zatem sposób 

Zamawiający chce zatem kwestionować aneksy do umów na które uprzednio wyraził zgodę. 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

Zapis ten jest powtórzeniem przepisu Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 145a pkt 1).  

 

Pytanie nr 27 

UMOWA ZADANIE NR 2. Subklauzula 16.2 lit. d) - prosimy o wyjaśnienie dlaczego wykreślono tę klauzulę? 

Odpowiedź na pytanie nr 27 (Zmiana 6): 

Zamawiający uznał, że taka sytuacja uprawnia do odstąpienia na ogólnych zasadach wynikających z Kc, ale dla 

przejrzystości przywraca tę klauzulę. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść WSz Części IIb SIWZ – Wzoru umowy dla 

zadania 2 poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia klauzuli 16.2. i zastąpienie ją klauzulą 16.2. o treści: 

 

„16.2. Odstąpienie przez Wykonawcę 

 

W Subklauzuli 16.2. punkt: 

- „a” otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie zastosowuje się do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez 

Zamawiającego”  

- „e” zostaje skreślony.” 

 

Pytanie nr 28 

UMOWA ZADANIE NR 2. Subklauzula 13.1 - wnosimy o wskazanie dlaczego subklauzula nie ma pkt IV dotyczącego 

waloryzacji cen za materiały budowlane. Pkt IV znajduje się w umowie na zadanie nr 1, we wzorze na zadanie nr 2 tej 
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subklauzuli brak. Wnosimy jednocześnie o wstawienie do umowy tej subklauzuli jako umożliwiającej uwzględnienie wpływu 

cen materiałów na wynagrodzenie wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

Aktualnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie obliguje Zamawiającego do uwzględniania waloryzacji. 

Zamawiający w ramach Zadania 2 nie wyraził zgody na wprowadzenie zapisu waloryzacyjnego. 

 

Pytanie nr 29 

UMOWA ZADANIE NR 3. Subklauzula 8.7 pkt ł) - 12), 15), 18), 21) - wnosimy o zmianę przesłanki naliczenia kary umownej 

z „opóźnienia" na „zwłokę". Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za sytuacje w których do wystąpienia 

sankcjonowanych okoliczności dojdzie na skutek działań podmiotów trzecich, na których działania Wykonawca nie ma 

wpływu ani za te podmioty nie odpowiada. Niestety problemu tego nie rozwiązuje znajdująca się na końcu subklauzuli 

wzmianka o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca. 

Odpowiedź na pytanie nr 29: 

Zdaniem Zamawiającego zapis o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca oznacza właśnie to, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których 

działania Wykonawca nie ma wpływu ani za które nie odpowiada. 

 

Pytanie nr 30 

UMOWA ZADANIE NR 3. Subklauzula 13.1 akapit drugi, litera a i b - Wykonawca zwraca się o dodanie, że w przypadku 

wystąpienia powyższych okoliczności jest uprawniony również do zwiększenia wysokości wynagrodzenia o kwotę kosztów 

poniesionych w związku z wskazanymi okolicznościami. Nie ma uzasadnionych podstaw aby wystąpienie tych okoliczności 

dawało podstawy jedynie do zmiany czasu na ukończenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 30: 

Zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I:  „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być 
powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” 

 

Pytanie nr 31 

UMOWA ZADANIE NR 3. Subklauzula 13.1 pkt ll.l zdanie ostatnie - wnosimy o zmianę - zamiast „z obniżeniem" wnosimy 

o wstawienie „ze zmianą". Obecny zapis sugeruje, że okoliczności opisane w tym punkcie powodują wyłącznie obniżenie 

wynagrodzenia podczas gdy mogą spowodować jego wzrost. 

Odpowiedź na pytanie nr 31: 

Przedostatni akapit kl. 13.1. pkt II.1. jasno wskazuje na to, że wymienione w nim okoliczności mogą też być podstawą dla 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 32 

UMOWA ZADANIE NR 3. Subklauzula 13.1 część I 1.1 lit. e),f),g), pkt 1.2 lit. a),b), pkt 1.3 lit. a), b) - prosimy o wyjaśnienie 

czy wystąpienie tych okoliczności stanowi podstawę do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, o koszty poniesione w związku 

z tymi okolicznościami. Oczywiście przy założeniu, że wystąpienie okoliczności nie wystąpi z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 32: 

Zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I:  „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być 
powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” Odpowiedź na 

pytanie Wykonawcy jest zatem twierdząca. 

 

Pytanie nr 33 

UMOWA ZADANIE NR 3. Subklauzula 15.2 - wnosimy o wyjaśnienie jak rozumieć przesłankę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego w postaci: ,,X) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust 1 (...) prawa zamówień 

publicznych". Niezrozumiałość tej przesłanki wynika z faktu, że zmiana umowy, z powołaniem się na te przepisy, może 

nastąpić jedynie w formie aneksu do umowy a zatem za zgodą i akceptacją Zamawiającego. W jaki zatem sposób 

Zamawiający chce zatem kwestionować aneksy do umów na które uprzednio wyraził zgodę. 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 

Zapis ten jest powtórzeniem przepisu Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 145a pkt 1).  

 

Pytanie nr 34 

UMOWA ZADANIE NR 3. Subklauzula 16.2 fit. d) - prosimy o wyjaśnienie dlaczego wykreślono tę klauzulę? 

Odpowiedź na pytanie nr 34 (zmiana 7): 

Zamawiający uznał, że taka sytuacja uprawnia do odstąpienia na ogólnych zasadach wynikających z Kc, ale dla 

przejrzystości przywraca tę klauzulę. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść WSz Części IIc SIWZ – Wzoru umowy dla 

zadania 3 poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia klauzuli 16.2. i zastąpienie ją klauzulą 16.2. o treści: 
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„16.2. Odstąpienie przez Wykonawcę 

 

W Subklauzuli 16.2. punkt: 

- „a” otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie zastosowuje się do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez 

Zamawiającego”  

- „e” zostaje skreślony.” 

 

Pytanie nr 35 

UMOWA ZADANIE NR 3. Subklauzula 13.1 - wnosimy o wskazanie dlaczego subklauzula nie ma pkt IV dotyczącego 

waloryzacji cen za materiały budowlane. Pkt IV znajduje się w umowie na zadanie nr 1, we wzorze na zadanie nr 2 tej 

subklauzuli brak. Wnosimy jednocześnie o wstawienie do umowy tej subklauzuli jako umożliwiającej uwzględnienie wpływu 

cen materiałów na wynagrodzenie wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 35: 

Aktualnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie obliguje Zamawiającego do uwzględniania waloryzacji. 

Zamawiający w ramach Zadania 3 nie wyrazili zgody na wprowadzenie zapisu waloryzacyjnego. 

 

Pytanie nr 36 

UMOWA ZADANIE NR 4. Subklauzula 8.7 pkt 1) - 12], 15}, 18), 21) - wnosimy o zmianę przesłanki naliczenia kary umownej 

z „opóźnienia" na „zwlokę". Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za sytuacje w których do wystąpienia 

sankcjonowanych okoliczności dojdzie na skutek działań podmiotów trzecich, na których działania Wykonawca nie ma 

wpływu ani za te podmioty nie odpowiada. Niestety problemu tego nie rozwiązuje znajdująca się na końcu subklauzuli 

wzmianka o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca. 

Odpowiedź na pytanie nr 36: 

Zdaniem Zamawiającego zapis o tym, że opóźnienia nie stanowią okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca oznacza właśnie to, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, na których 

działania Wykonawca nie ma wpływu ani za które nie odpowiada. 

 

Pytanie nr 37 

UMOWA ZADANIE NR 4. Subklauzula 13.1 akapit drugi, litera a i b - Wykonawca zwraca się o dodanie, że w przypadku 

wystąpienia powyższych okoliczności jest uprawniony również do zwiększenia wysokości wynagrodzenia o kwotę kosztów 

poniesionych w związku z wskazanymi okolicznościami. Nie ma uzasadnionych podstaw aby wystąpienie tych okoliczności 

dawało podstawy jedynie do zmiany czasu na ukończenie. 

Odpowiedź na pytanie nr 37: 

Zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I:  „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być 
powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” 

 

 

Pytanie nr 38 

UMOWA ZADANIE NR 4. Subklauzula 13.1 pkt ll.l zdanie ostatnie - wnosimy o zmianę - zamiast „z obniżeniem" wnosimy o 

wstawienie „ze zmianą". Obecny zapis sugeruje, że okoliczności opisane w tym punkcie powodują wyłącznie obniżenie 

wynagrodzenia podczas gdy mogą spowodować jego wzrost. 

Odpowiedź na pytanie nr 38: 

Przedostatni akapit kl. 13.1. pkt II.1. jasno wskazuje na to, że wymienione w nim okoliczności mogą też być podstawą dla 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 39 

UMOWA ZADANIE NR 4. Subklauzula 13.1 część I 1.1 lit. e),f),g}, pkt 1.2 lit. a),b), pkt 1.3 lit. a), b) - prosimy o wyjaśnienie 

czy wystąpienie tych okoliczności stanowi podstawę do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, o koszty poniesione w związku 

z tymi okolicznościami. Oczywiście przy założeniu, że wystąpienie okoliczności nie wystąpi z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 39: 

Zgodnie ze zdaniem na końcu Kl. 13.1.I:  „Przewidziane w niniejszej klauzuli przedłużenie Czasu na Ukończenie może być 
powiązane z podwyższeniem Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, przy uwzględnieniu zapisu Klauzuli 8.4.” Odpowiedź na 

pytanie Wykonawcy jest zatem twierdząca.  

 

Pytanie nr 40 

UMOWA ZADANIE NR 4. Subklauzula 15.2 - wnosimy o wyjaśnienie jak rozumieć przesłankę do rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego w postaci: „1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 (...) prawa zamówień 

publicznych". Niezrozumiatość tej przesłanki wynika z faktu, że zmiana umowy, z powołaniem się na te przepisy, może 
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nastąpić jedynie w formie aneksu do umowy a zatem za zgodą I akceptacją Zamawiającego. W jaki zatem sposób 

Zamawiający chce zatem kwestionować aneksy do umów na które uprzednio wyraził zgodę. 

Odpowiedź na pytanie nr 40: 

Zapis ten jest powtórzeniem przepisu Ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 145a pkt 1).  

 

Pytanie nr 41 

UMOWA ZADANIE NR 4. Subklauzula 16.2 lit. d) - prosimy o wyjaśnienie dlaczego wykreślono tę klauzulę. 

Odpowiedź na pytanie nr 41 (Zmiana nr 8): 

Zamawiający uznał, że taka sytuacja uprawnia do odstąpienia na ogólnych zasadach wynikających z Kc, ale dla 

przejrzystości przywraca tę klauzulę. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść WSz Części IId SIWZ – Wzoru umowy dla 

zadania 4 poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia klauzuli 16.2. i zastąpienie ją klauzulą 16.2. o treści: 

 

„16.2. Odstąpienie przez Wykonawcę 

W Subklauzuli 16.2. punkt: 

- „a” otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie zastosowuje się do Klauzuli 2.4. [Organizacja finansowania przez 

Zamawiającego”  

- „e” zostaje skreślony.” 

 

Pytanie nr 42 

UMOWA ZADANIE NR 4. Subklauzula 13.1 - wnosimy o wskazanie dlaczego subklauzula nie ma pkt IV dotyczącego 

waloryzacji cen za materiały budowlane. Pkt IV znajduje się w umowie na zadanie nr 1, we wzorze na zadanie nr 2 tej 

subklauzuli brak. Wnosimy jednocześnie o wstawienie do umowy tej subklauzuli jako umożliwiającej uwzględnienie wpływu 

cen materiałów na wynagrodzenie wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 42: 

Aktualnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie obliguje Zamawiającego do uwzględniania waloryzacji. 

Zamawiający w ramach Zadania 4 nie wyrazili zgody na wprowadzenie zapisu waloryzacyjnego. 

 

Pytanie nr 43 

W związku z faktem, że autorami dokumentacji projektowej wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 4.1, na 

podstawie której Wykonawca ma zrealizować roboty są różne podmioty (Systra SA, Besko Elżbieta Staworko, Bogdan 

Staworko s.c, Road Com Pracownia projektowa infrastruktury drogowej) prosimy o wskazanie podmiotu koordynującego po 

stronie projektanta dla przypadków np. niezgodności w przedmiotowych częściach dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 43: 

Zamawiający informuje, że każdy projektant odpowiada za swój zakres dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 44 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 4.1 roboty budowlane prowadzone będą na podstawie m.in.: własnych analiz, 

pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Prosimy o wskazanie zakresu i 

podstawy takich własnych analiz, pomiarów i badań Wykonawcy, do których Wykonawca miałby być zobowiązany. 

Odpowiedź na pytanie nr 44: 

Prace badawcze, pomiarowe niezbędne do wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę wynikają z zapisów zawartych 

w dokumentacji projektowej, STWIORB, warunków umownych, jak również z zapisów obowiązującego prawa (m.in. pomiary 

geodezyjne, badania nośności podłoża, badania materiałów etc.). 

 

Pytanie nr 45 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 4.2 przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową przekazywaną przez Zamawiającego - z zastrzeżeniem dokumentacji projektowej, której opracowanie leży w 

zakresie obowiązków Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacją projektowa do wykonania przez Wykonawcę 

sprowadza się do opisanego w pkt 5.3.3 Opisu projektu zastępczej organizacji ruchu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 45 (Zmiana nr 9): 

Zamawiający informuje, że w zakresie obowiązków Wykonawcy jest opracowanie projektów organizacji ruchu zastępczego 

oraz Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania robót może 

wystąpić konieczność wykonania projektów technologicznych/warsztatowych, których opracowanie będzie  

w gestii Wykonawcy.   

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodfikowany, aktualny Opis Przedmiotu Zamówienia 

(Część III SIWZ) z zaznaczonymi modyfikacjami. 
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Pytanie nr 46 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie Zamawiającego dla zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

Treść przedstawionych dokumentów jest wzajemnie sprzeczna w tym zakresie: Według IDW występuję łącznie 7 podmiotów 

jako Zamawiający, podobnie określa to wzór oferty. Natomiast poszczególne umowy, jakie miałby zawierać Wykonawca 

wskazują w swej treści każdorazowo inne 

podmioty jako Zamawiających, przy czym, zgodnie z treścią projektów umowy - treść aktu umowy ma znaczenie decydujące 

dla interpretacji, także w tym zakresie. Wobec powyższego szereg istotnych kwestii określających zobowiązania stron 

pozostaje niejasnych, co nie może mieć miejsca w kwestiach zamówień publicznych, jak na przykład - co oznacza termin 

realizacji zamówienia określony w IDW jako 24 miesiące od podpisanie Kontraktu - co rozumie się jako Kontrakt? Terminy 

podpisywania poszczególnych Umów mogą być różne, Niejasne jest, wobec kogo Wykonawca będzie zobowiązany do 

wykonania szeregu obowiązków - jak na przykład obowiązek pozyskania decyzji koniecznej do dopuszczenia do 

użytkowania- czy wobec poszczególnych podmiotów określonych jako Zamawiający w poszczególnych Umowach - w 

zakresie, w jakim decyzje te będą związane z przedmiotem tychże Umów, czy też wobec wszystkich podmiotów łącznie? 

Który z podmiotów Wykonawca ma poinformować np. o każdym błędzie, pominięciu, wadzie w projekcie budowlanym - 

według definicji Zamawiającego ujętej w ofercie czy też odrębnie w zakresie przedmiotów Umów? Jaki wpływ na 

poszczególne Umowy będą miały ewentualne powiadomienia o roszczeniach powstałe w wyniku realizacji zakresu jednej z 

nich, ale mające znaczenie dla realizacji pozostałych? Czy uznanie roszczenia będzie miało skutek dla wszystkich Umów 

(np. przedłużenie Czasu na Ukończenie)? 

Wykonawca ponadto wskazuje, że przyjęta koncepcja odrębnych 4 Umów powoduje konieczność co najmniej 

czterokrotnego zwiększenia zaangażowania Wykonawcy w obsługę umów (odrębne harmonogramy, dokumenty 

rozliczeniowe, Rady Budowy, powiadomienia itp.), co z pewnością skutkować będzie podwyższeniem kwot ofert; jest to 

również procedowanie nieekonomiczne i nie efektywne, powodujące zbędne angażowanie personelu, w tym inżyniera. 

Reasumując - prosimy o uproszczenie przyjętej metody realizacji zamówienia poprzez wprowadzenie jednej umowy, której 

stronami - zgodnie z SIWZ, będą wszyscy Zamawiający. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 46: 

 

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Prosimy o jednoznaczne wskazanie Zamawiającego dla zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.  

Odpowiedź: 
Zamawiającymi są podmioty, o których mowa w IDW, jednak każda z umów przypisuje określonym Zamawiającym określony 

zakres praw i obowiązków. Natomiast Zamawiający wskazuje, że spośród tych podmiotów tylko Gmina Wrocław i MPWiK 

są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy PZP.  

 

Co oznacza termin realizacji zamówienia określony w IDW jako 24 miesiące od podpisanie Kontraktu - co rozumie się jako 

Kontrakt? Terminy podpisywania poszczególnych Umów mogą być różne,  

Odpowiedź: 
Kontraktem jest każdorazowo każdy z czterech Kontraktów. Kontrakty te zostaną podpisane w tej samej dacie przez Gminę 

Wrocław, która posiada upoważnienie do podpisania ich w imieniu pozostałych Zamawiających.  

 

Niejasne jest, wobec kogo Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania szeregu obowiązków - jak na przykład obowiązek 

pozyskania decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania- czy wobec poszczególnych podmiotów określonych jako 

Zamawiający w poszczególnych Umowach - w zakresie, w jakim decyzje te będą związane z przedmiotem tychże Umów, 

czy też wobec wszystkich podmiotów łącznie?  

Odpowiedź: 
Inwestorem wskazanym w decyzji ZRiD oraz pozwoleniach na budowę jest Gmina Wrocław. Jednak faktycznym 

beneficjentem decyzji pozwolenie na użytkowanie jest każdy z podmiotów wskazanych jako Zamawiający w poszczególnych 

Umowach i również każdy z tych podmiotów będzie ponosił negatywne konsekwencje sytuacji, w której nie zostanie 

uzyskane pozwolenie na użytkowanie. Przy czym pozwolenie na użytkowanie dla Robót wykonanych w ramach decyzji ZRID 

jako, że jest zobowiązaniem niepodzielnym, obciąża Wykonawcę względem wszystkich Zamawiających wskazanych w 

umowach na Zadanie 1, Zadanie 2 i Zadanie 3.  

W Umowach na Zadanie 1, 2 i 3 na końcu Kl. 4.1. WSz wprowadza się zapis: 

„Dokument pozwolenia na użytkowanie zostanie przekazany Inżynierowi jednokrotnie dla realizacji zobowiązania w tym 

zakresie wynikającego z Umów  dla Zadania 1,2,3.”   

 

Który z podmiotów Wykonawca ma poinformować np. o każdym błędzie, pominięciu, wadzie w projekcie budowlanym - 

według definicji Zamawiającego ujętej w ofercie czy też odrębnie w zakresie przedmiotów Umów? 



 

 
ZP/4/PN/2020 

04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły) – Etap I podetap IB oraz Etap II  
15 z 28 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Kl. 4.1 informacja ta powinna wpłynąć do Inżyniera z kopią do Zamawiającego – Zamawiającym jest każdorazowo 

podmiot/podmioty wskazany/wskazane w danym Kontrakcie. Informacja o błędzie powinna trafiać do tego Zamawiającego, 

którego dokumentacji błąd dotyczy. W praktyce wszystkie te powiadomienia będą kierowane do Gminy Wrocław, która 

będzie upoważniona do odbierania tych oświadczeniem w imieniu pozostałych Zamawiających.    

 

Jaki wpływ na poszczególne Umowy będą miały ewentualne powiadomienia o roszczeniach powstałe w wyniku realizacji 

zakresu jednej z nich, ale mające znaczenie dla realizacji pozostałych? Czy uznanie roszczenia będzie miało skutek dla 

wszystkich Umów (np. przedłużenie Czasu na Ukończenie)? 

Odpowiedź: 
Powiadomienie o roszczeniu jest kierowane do Inżyniera, którym w przypadku każdej z 4 umów są Wrocławskie Inwestycje 

Sp. z o.o. Wykonawca może złożyć powiadomienie o roszczeniu do więcej niż jednej umowy jednym pismem wskazując w 

jego treści których umów dotyczy. 

 

Pytanie nr 47 

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 5.1 i) prosimy o potwierdzenie, że wskazane podmioty, dla których 

Wykonawca pozyska decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego: opłacają naliczoną przez zarządcę opłatę z tytułu 

zajętości we własnym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie nr 47: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 48 

dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówieni, punkt 5.2 b) prosimy o potwierdzenie, ze zastrzeżenie, iż żądanie Inżyniera o 

zwiększenia zaangażowania Wykonawcy lub praca w wydłużonym terminie w sytuacjach, jakie zostaną uznane za 

zagrożenie dla terminowego wykonania w sposób kompletny robót – nie mogą być podstawą do składania jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy – dotyczy sytuacji, gdy zagrożenie takie powstało z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 48: 

Zamawiający w punkt 5.2 b) OPZ w zdaniu trzecim wskazał, że „Konieczność jednak dodatkowego zaangażowanie zespołu 

Inżyniera w nadzorowanie robót w wydłużonym czasie, jeśli wynika z zaniedbań, zaniechań lub podobnych mających 

charakter winy Wykonawcy, będą podstawa do sfomułowania przez Zamawiającego odpowiedniego zawiadomienie w trybie 

Klauzuli 2.5. wzoru umowy.”  

 

Pytanie nr 49  

dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 5.2 i) prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy ten punkt odszkodowań za 

szkody spowodowane przez Wykonawcę 

Odpowiedź na pytanie nr 49 (Zmiana nr 10): 

Zdanie z pkt 5.2. i) OPZ: „Wykonawcy poniosą koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w 

związku z wykonywaniem przedmiotu umowy” zastępuje się zdaniem: 

„Z chwilą przejęcia Placu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe na zajętym terenie, 

poza zdarzeniami, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty trzecie prowadzące Roboty na Placu Budowy zgodnie z 

Klauzulą 2.1. Kontraktu.” 

 

Zapis ten jest w istocie powtórzeniem zapisu art. 652 Kodeksu cywilnego, przy czym zarówno wskazany przepis, jak i 

cytowany zapis nie stanowią samoistnej podstawy j odpowiedzialności, lecz dla jej przypisania Wykonawcy konieczne jest 

wykazanie przesłanek z art. 415 i n. k.c. lub art. 471 k.c. 

 
Pytanie nr 50 

dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówieni, punkt 5.2 j) prosimy o sprecyzowanie, jakie koszty do poniesienia przez Wykonawcę 

są rozumiane w tym punkcie 

Odpowiedź na pytanie nr 50: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 5.2 j) OPZ, Wykonawca poniesie koszty w postaci np. zwrotnej kaucji czy 

gwarancji za zajęcia czasowe działek. 

 

Pytanie nr 51 

dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 5.2 o) i q) prosimy o wskazanie ilości materiału kamiennego  

z rozbiórki, który należy oczyścić i przekazać do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta i na jaką odległość należy materiał ten 

przetransportować oraz o wskazanie, gdzie zlokalizowany jest magazyn ZDiUM, 

Odpowiedź na pytanie nr 51: 
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Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość materiału kamiennego z rozbiórki, który należy oczyścić i przekazać do 

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta znajduje się w Inwentaryzacji majątku drogowego, opracowanego przez biuro projektowe 

Systra. Ostateczna ilość będzie wynikać z aktualizacji ww. opracowania, którą wykona wybrany Wykonawca (zgodnie z 

zapisem pkt. 5.1 m). Magazyn ZDIUM zlokalizowany jest przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu. 

 

Pytanie nr 52  

dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, punkt 5.3.10.6 i) prosimy o określenie ilości kabli energetycznych podlegających 

demontażowi przez Wykonawcę 

Odpowiedź na pytanie nr 52 (Zmiana nr 11): 

Ilość kabli do demontażu wynika z opublikowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodfikowany, aktualny Opis Przedmiotu Zamówienia 

(Część III SIWZ) z zaznaczonymi modyfikacjami. 

 

Pytanie nr 53 

W związku z treścią subklauzuli 1.8 Warunków Szczególnych Kontraktu, iż w przypadku opóźnienia w przekazaniu lub 

zatwierdzeniu wskazanych tam dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie 

dodatkowego czasu lub kosztu prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to opóźnień zawinionych przez Wykonawcę. 

Odpowiedź na pytanie nr 53: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 54 

W związku z treścią subklauzuli 4.1 Warunków Szczególnych Kontraktu - obowiązek wycinki drzew, prosimy  

o potwierdzenie, ze Wykonawca nie jest obowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych z tytułu wycinki; 

Odpowiedź na pytanie nr 54: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 55 

W związku z treścią subklauzuli 4.27 Warunków Szczególnych Kontraktu prosimy o potwierdzenie, ze odpowiedzialność 
Wykonawcy za uszkodzenie sieci, instalacji podczas wykonywania Robót i obowiązek naprawy na własny koszt dotyczy 

sieci czynnych oraz zinwentaryzowanych w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego, bądź powszechnie dostępnych 

zasobach. 

Odpowiedź na pytanie nr 55: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 56 

W związku z treścią subklauzuli 6.9 Warunków Szczególnych Kontraktu, iż dla zakresu robót realizowanych na podstawie 

decyzji ZRID funkcję Kierownika Budowy wyłącznie w okresie, w którym nakładać się będzie realizacja robót budowlanych 

prowadzonych w zakresie podetapu IA przez firmę Budimex Budownictwo Sp z o.o. z zakresem robót ujętych w Kontrakcie, 

będzie pełniła osoba wskazana przez Zamawiającego - prosimy o potwierdzenie, że formalności i koszt dotyczące 

zatrudnienia tej wskazanej osoby obciążają Zamawiającego 

Odpowiedź na pytanie nr 56: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 57 

prosimy o korektę załącznika do Umowy na zadanie 1 przez wykreślenie daty sztywnej Czasu na Ukończenie Robót 

31.12.2022. 

Odpowiedź na pytanie nr 57 (Zmiana nr 12): 

Zamawiający koryguje następujący wiersz Załącznika do Umowy: 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3.  Zgodnie z pkt 3 Aktu Umowy –do 31.12.2022 r. 

 

nadając mu następujące brzmienie: 

 

Czas na Ukończenie Robót 1.1.3.3.  
Zgodnie z pkt 3 Aktu Umowy – 24 miesiące od dnia 

podpisania Kontraktu 
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Pytanie nr 58 

W związku z treścią wzoru karty gwarancyjnej, która ma zostać wystawiona odrębnie dla Gminy Wrocław oraz dla MPWiK 

prosimy o ujęcie w treści karty, iż dotyczy każdorazowo zakresu prac wykonanych dla danego Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 58 (Zmiana nr 13): 

Zamawiający informuje, że modyfikuje Część IIa SIWZ – Wzór umowy dla zadania 1 w następujący sposób: 

W Rozdziale nr 5 – Wzór Karty gwarancyjnej zapis:  

„Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane w ramach Umowy roboty budowlane, materiały i urządzenia użyte w 

ramach umowy” 

zastępuje się zapisem: 

„Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane w ramach Umowy roboty budowlane, materiały i urządzenia użyte w 

ramach umowy w zakresie wykonanym dla Zamawiającego: Gminy Wrocław/MPWiK* (*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)”. 

 

Pytanie nr 59 

W związku z treścią subklauzuli 2.1 Warunków Szczególnych Kontraktu prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność 
Wykonawcy za zdarzenia powstałe na zajętym terenie (plac budowy) dotyczy zdarzeń zawinionych przez Wykonawcę - ma 

to istotne znaczenie w sytuacji, gdy zgodnie z tą subklauzulą Wykonawca ma obowiązek umożliwić podmiotom trzecim, nad 

którymi Wykonawca nie będzie miał możliwości kontroli wejście na teren budowy i prowadzenie tam robót, 

Odpowiedź na pytanie nr 59 (Zmiana nr 14): 

Zamawiający zmienia zapis z Kl. 2.1. 

„Z chwilą przejęcia Placu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe na zajętym terenie” 

nadając mu następujące brzmienie: 

„Z chwilą przejęcia Placu Budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia powstałe na zajętym terenie, 

poza zdarzeniami, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty trzecie prowadzące Roboty na Terenie Budowy zgodnie z 

niniejszą Klauzulą.” 

Zamawiający wskazuje, że zapis ten jest w istocie powtórzeniem zapisu art. 652 Kodeksu cywilnego, przy czym zarówno 

wskazany przepis, jak i cytowany zapis nie stanowią samoistnej podstawy j odpowiedzialności, lecz dla jej przypisania 

Wykonawcy  konieczne jest wykazanie przesłanek z art. 415 i n. k.c. lub art. 471 k.c. 

 
Pytanie nr 60 

Prosimy o wprowadzanie we wzorze gwarancji należytego wykonania kontraktu terminów ważności gwarancji oraz zapisu 

odnośnie redukcji jej kwoty odpowiednio do wykorzystania przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia z gwarancji, ponadto 

prosimy o uzupełnienie wzoru przez wprowadzenie oświadczenia beneficjenta o żądaniu wypłaty w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy jako treści dla wezwania do wypłaty z gwarancji lub 

o potwierdzenie, ze gwarancje należytego wykonania kontraktu zawierające powyższe elementy będą akceptowane przez 

Zamawiającego 

Odpowiedź na pytanie nr 60: 

Zamawiający potwierdza, że gwarancje należytego wykonania kontraktu zawierające powyższe elementy będą 

akceptowane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 61 

Prosimy o określenie górnego pułapu kwotowego kar umownych, jakie mogą być naliczane na podstawie każdej Umowy w 

wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

Odpowiedź na pytanie nr 61 (Zmiana nr 15): 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wprowadza następujące zmiany do wzorów umów: 

 

1. Części IIa, IIb, IIc SIWZ – Wzory umów dla zadań nr 1, 2, 3: 

Skreśla się dotychczasowe brzmienie klauzuli 8.7. i zastępuje klauzulą 8.7. o następującej treści: 

 

„8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie 

Skreśla się dotychczasową treść Klauzuli 8.7.  i zastępuje następująco  

„8.7. Kary umowne, odszkodowania 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości: 

1) za niewykonanie Robót objętych przedmiotem Kontraktu w którymkolwiek z terminów wskazanych w Akcie Umowy - 

0,02%  Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za niedotrzymanie terminów pośrednich określonych w zatwierdzonym harmonogramie - 0,02% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, 

3) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorach (w tym w Świadectwie Przejęcia) w terminie wyznaczonym przez 

Inżyniera - 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia po upływie tego terminu. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami robót w całości Wykonawcę,  
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4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad - 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia wykonania 

naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią, 

5) za nie dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3.  – 5.000 zł za każdy dzień 

opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

6) za niepoprawienie harmonogramu, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 8.3. Inżynier w terminie 5 dni - 

5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-

go dnia, 

7) za niedostarczenie uaktualnionego harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3.- 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez 

pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

8) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określonym w Klauzuli 4.8. – 5.000 zł za 

każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 - go dnia, 

9) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości lub szczegółowego programu zapewnienia jakości w terminie 

określonym w Klauzuli 4.9. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień 

opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

10) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości, lub szczegółowego programu zapewnienia jakości którego 

akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 4.9. Inżynier w terminie 3 dni - 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez 

pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

11) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej, 

12) za nie wykonanie Polecenia Inżyniera - 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia. 

13) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy, to jest nie 

zapewnienie obsadzenia tego stanowiska oraz nie wykonywanie obowiązków przez Kierownika zgodnie z Klauzulą 6.9. 

– 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy lub wstrzymania robót z 

powodu braku osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy, 

14) za prowadzenie robót bez kierownika robót wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do którego 

zakresu należą dane roboty – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez takiego kierownika, 

15) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 4.2 dotyczących przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

16) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 18.1. dotyczących przedłużenia 

ubezpieczeń wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikającego z Kontraktu – 0,005% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej, 

17) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców – 10.000 zł, 

18) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,005% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę 

tego wynagrodzenia, 

19) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany – 5.000 zł. za każdy przypadek,  

20) za nieprzedłożenie (lub nieprzedłożenie w terminie) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany– 5.000 zł. za każdy przypadek, 

21) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie terminu 

zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w 

stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany, 

22) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w Klauzuli 6.4 – 30.000 zł,  

 

Pod pojęciem „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z VAT.  Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do sumowania kar umownych. 

 

Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli kar, wymienionych w ppkt. 1-10 oraz 12-22 nie może 

przekroczyć 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z kwoty 

należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas,  gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy. 
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W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.” 

 

2. Części II d SIWZ – Wzór umowy dla zadania nr 4: 

Skreśla się dotychczasowe brzmienie klauzuli 8.7. i zastępuje klauzulą 8.7. o następującej treści: 

 

„8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie 

Skreśla się dotychczasową treść Klauzuli 8.7.  i zastępuje następująco  

„8.7. Kary umowne, odszkodowania 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną w następujących wypadkach i w następującej wysokości: 

1) za niewykonanie Robót objętych przedmiotem Kontraktu w terminie wskazanym w Akcie Umowy - 0,5%  

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za niedotrzymanie terminów pośrednich określonych w zatwierdzonym harmonogramie - 0,5% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia, 

3) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorach (w tym w Świadectwie Przejęcia) w terminie wyznaczonym przez 

Inżyniera - 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia po upływie tego terminu. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi i obciążenia kosztami robót  

w całości Wykonawcę,  

4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w Okresie Zgłaszania Wad - 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia wykonania 

naprawy przez Wykonawcę lub osobę trzecią, 

5) za nie dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu w terminie zgodnym z Klauzulą 8.3.  – 5.000 zł za każdy dzień 

opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

6) za niepoprawienie harmonogramu, którego akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 8.3. Inżynier w terminie 5 dni - 

5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-

go dnia, 

7) za niedostarczenie uaktualnionego harmonogramu zgodnie z Klauzulą 8.3.- 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez 

pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

8) za niedostarczenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w terminie określonym w Klauzuli 4.8. – 5.000 zł za 

każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8 - go dnia, 

9) za niedostarczenie systemu zapewnienia jakości lub szczegółowego programu zapewnienia jakości w terminie 

określonym w Klauzuli 4.9. – 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień 

opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

10) za niepoprawienie systemu zapewnienia jakości, lub szczegółowego programu zapewnienia jakości którego 

akceptacji odmówił zgodnie z Klauzulą 4.9. Inżynier w terminie 3 dni - 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia przez 

pierwszych 7 dni oraz 10.000 zł za każdy dzień opóźnienia począwszy od 8-go dnia, 

11) za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej, 

12) za nie wykonanie Polecenia Inżyniera - 0,5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia. 

13) za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez Kierownika Budowy, to jest nie zapewnienie obsadzenia tego 

stanowiska oraz nie wykonywanie obowiązków przez Kierownika zgodnie z Klauzulą 6.9. – 10.000 zł za każdy dzień 

prowadzenia robót bez Kierownika Budowy lub wstrzymania robót z powodu braku osoby pełniącej funkcję Kierownika 

Budowy, 

14) za prowadzenie robót bez kierownika robót wymaganego zgodnie z zapisami zawartymi w Klauzuli 6.9., do którego 

zakresu należą dane roboty – 10.000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez takiego kierownika, 

15) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 4.2 dotyczących przedłużenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

16) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w klauzuli 18.1. dotyczących przedłużenia 

ubezpieczeń wymaganych Kontraktem w stosunku do terminu wynikającego z Kontraktu – 0,005% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej, 

17) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców – 10.000 zł, 

18) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,005% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę 

tego wynagrodzenia, 

19) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany – 5.000 zł. za każdy przypadek,  
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20) za nieprzedłożenie (lub nieprzedłożenie w terminie) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany– 5.000 zł. za każdy przypadek, 

21) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej dostaw lub usług w zakresie terminu 

zapłaty po wezwaniu Zamawiającego – 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w 

stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla dokonania zmiany, 

22) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w Klauzuli 6.4 – 30.000 zł,  

 

Pod pojęciem „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” rozumie się tą kwotę łącznie z VAT.  Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do sumowania kar umownych. 

 

Suma wszystkich naliczonych na podstawie niniejszej Klauzuli kar, wymienionych w ppkt. 1-10 oraz 12-22 nie może 

przekroczyć 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego noty księgowej. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną wraz z odsetkami z kwoty 

należnej Wykonawcy zgodnie z wystawionymi fakturami jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas,  gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy. 

 

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.” 

 

Pytanie nr 62 

W związku z treścią subklauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu, iż przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest 

wyłącznie wykonanie robót budowlanych (...), które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową z 

Zamawiającym, prosimy o potwierdzenie, ze umowa z danym podwykonawcą może obejmować przedmiotem część 
łącznego przedmiotu zamówienia, nie zaś tylko część zakresu danej Umowy (na zadanie 1, 2, 3, czy 4). Zawieranie 

odrębnych umów z tym samy podwykonawcą dla podobnych robót odrębnie dla każdej z Umów z każdym z Zamawiających 

byłoby zbędnym obciążeniem Wykonawcy jak i przeczy ekonomice i może wpływać negatywnie na cenę. 

Odpowiedź na pytanie nr 62: 

Zamawiający informuje, że umowy podwykonawcze mogą być łącznie zawierane tylko dla zadań 3 i 4, a to z uwagi na 

tożsamość po stronie inwestorów. W pozostałym zakresie Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy z uwagi 

na to, że zmiana ta miałaby wpływ na zakres odpowiedzialności poszczególnych Zamawiających. 

 

Pytanie nr 63 

W związku z treścią subklauzuli 4.4 Warunków Szczególnych Kontraktu prosimy o wykreślenie zapisu, że wynagrodzenie w 

umowie z podwykonawcą ma być określone odrębnie co do zakresu prac wykonywanych na rzecz poszczególnych 

Zamawiających, powoduje on dodatkowe komplikacje i obciążenie GW w obsłudze umów podwykonawczych, nie 

uzasadnione rzeczywistą potrzebą 

Odpowiedź na pytanie nr 63: 

Powyższy zapis jest uzasadniony faktyczną potrzebą poszczególnych Zamawiających. Zamawiający nie dokonuje 

wnioskowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 64 

W związku z treścią subklauzuli 1,7 Warunków Szczególnych Kontraktu prosimy o dookreślenie, że uprawnienia 

przenoszone w ramach tego postanowienia na zarządcę/za rząd drogi będą dotyczyć wyłącznie uprawnień  

w zakresie rękojmi i gwarancji jakości Robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 64: 

Zamawiający potwierdza.  

 

Pytanie nr 65 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „aktualne zapisy" ujęte w subklauzuli 4.25 Warunków 

Szczególnych Kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie nr 65: 

Zamawiający wyjaśnia, że „aktualne zapisy” oznaczają w tym wypadku „powiadomienia.” 
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Pytanie nr 66 

Wykonawca prosi wyrażenie zgody na określenie Beneficjenta wadium, wnoszonego w postaci określonej w art. 45. Pkt 6. 

3) i 4), w następujący sposób: 

- Gmina Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Pi. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 

Wrocław, 

- Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław 

- ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. - 2 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Liskego 7, 50-345 

Wrocław 

- „Echo - Property Poznań 1" Sp. z o.o. al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce 

- ICG WEST Sp. z o.o. ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław 

- "MIŁART Developer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Włodkowica 1014, 50-072 Wrocław reprezentowane łącznie przez 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 

Uzyskanie bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej wystawianej na Beneficjanta określonego jako kilka 

pomiotów jest bardzo trudne, więc prosimy o uwzględnienie naszej prośby. 

Odpowiedź na pytanie nr 66: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że w przypadku odmowy podpisania przez Wykonawcę którejkolwiek z czterech 

umów składających się na zamówienie, będzie się uważało, że żadna z nich nie została podpisana, co jest równoznaczne z 

tym, że Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 

 

Pytanie nr 67 

Czy, w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający wyraża zgodę 

na wniesienie wadium w formie kilku gwarancji o łącznej wartości wymaganej w SIWZ? 

Odpowiedź na pytanie nr 67: 

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formie kilku gwarancji o łącznej wartości wymaganej w SIWZ. 

Zamawiający zaznacza jednak, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każda 

ze złożonych gwarancji powinna dotyczyć wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Pytanie nr 70 

Jakiej grubości ma być wykonany beton ochronny, izolacji płyty pomostowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 70: 

W przewidywanym w Projekcie wykonawczym rozwiązaniu funkcję ochronną pełni płyta pomostowa żelbetowa. 

 

Pytanie nr 71 

Czy warstwa betonu ochronnego izolacji płyty pomostowej z betonu LC 25/28 ma być zbrojona? 

Odpowiedź na pytanie nr 71: 

Zamawiający potwierdza (wykonanie zgodnie z rysunkiem T16TRD-T1-PW-BI-RYS-114-1). 

 

Pytanie nr 72 

Czy można zastosować łożyska elastomerowe. 

Odpowiedź na pytanie nr 72: 

W projekcie przewidziano zastosowanie łożyska garnkowych i takie należy uwzględnić w ofercie. 

 

Pytanie nr 73 

Jaką grubość powinna mieć mata podtorowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 73: 

Mata podtorowa nad ciepłociągiem 30 mm, zgodnie z opracowaniem tramwajowym, T16TRD-T01-PW-TT-GPS-00007-1 

„Przekrój konstrukcyjny na podbudowie betonowej nad ciepłociągiem”. Mata podtorowa na obiekcie mostowym im. Romana 

Dmowskiego 20 mm, zgodnie z opracowaniem mostowym. 

 

Pytanie nr 77 

Jakie wymiary powinna mieć tablica unijna informacyjna i pamiątkowa? 

OPZ mówi o tablicach o powierzchni 6m2, SST Wymagania Ogólne powierzchnia 18m2, w Opisie dla Peronów tablice mają 

być wymiaru 200x300cm. 

Odpowiedź na pytanie nr 77: 

Tablice pamiątkowe i unijne należy wykonać zgodnie z zapisami pkt 5.2. e) OPZ. 
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Zmiana nr 16 

Zamawiający informuje, o zmianie w zakresie podmiotów tworzących wspólnie Zamawiającego.  

 

Następujący podmiot zostaje wykreślony z listy Zamawiających: 

- ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 2 spółka komandytowa z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław. 

 

Następujące podmioty zostają wprowadzone na listę Zamawiających: 

- ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Liskego 7, 

50-345 Wrocław, 

- ARCHICOM RESIDENTIAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Liskego 7, 50-345 

Wrocław. 

 

 

Zmiana nr 17 

Zamawiający informuje, że zmienia stronę tytułową IDW poprzez skreślenie fragmentu: 
 
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 
T +48 71 77 10 900 lub 901 

F +48 71 77 10 904 
www.wi.wroc.pl 

NA RZECZ I W IMIENIU: 
Gminy Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław  

Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław 

ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. – 2 spółka komandytowa z 
siedzibą we Wrocławiu 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław 

„Echo – Property Poznań 1” Sp. z o.o. al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce 

ICG INVEST Sp. z o.o. ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław 

"MILART Developer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław 

 

I zastąpienie go fragmentem o treści: 

 

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 

T +48 71 77 10 900 lub 901 
F +48 71 77 10 904 

www.wi.wroc.pl 
NA RZECZ I W IMIENIU: 

Gminy Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław  

Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław 

ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław 

ARCHICOM RESIDENTIAL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław 

„Echo – Property Poznań 1” Sp. z o.o. al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce 

ICG INVEST Sp. z o.o. ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław 

"MILART Developer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław 

 

 

Zmiana nr 18 

Zamawiający informuje, że modyfikuje IDW poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia punktu 1 i zastąpienie go 

punktem 1 o następującej treści: 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
 

Gminy Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 

MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław  

Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław 
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ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław 

ARCHICOM RESIDENTIAL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław 

„Echo – Property Poznań 1” Sp. z o.o. al. Solidarności nr 36, 25-323 Kielce 

ICG INVEST Sp. z o.o. ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław 

"MILART Developer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław 

w imieniu i na rzecz których działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 
50-059 Wrocław 

 

Zmiana nr 19: 

Zmawiający informuje, że modyfikuje treść IDW poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia punktu 13.2.2.1. i 

zastąpienie go punktem 13.2.2.1. w brzmieniu: 

13.2.2.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, tj. beneficjentem gwarancji 

jest: Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Na 

Grobli 19, 50-421 Wrocław; Port Popowice Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław; ARCHICOM 

NIERUCHOMOŚCI 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław; ARCHICOM RESIDENTIAL 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław; „Echo – Property Poznań 1” Sp. z o.o. al. 

Solidarności nr 36, 25-323 Kielce; ICG INVEST Sp. z o.o. ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław; "MILART Developer Sp. z o.o. 

Sp. k. ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno 

wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

Zmiana nr 20: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje odpowiednie zapisy dotyczące zmiany składu Zamawiającego załączników do IDW. 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodyfikowane załączniki do IDW. 

 

Zmiana nr 21: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części II c i II d – Wzorów umów dla zadań 3 i 4 : 

 

1. Następuje zmiana w zakresie podmiotów tworzących Zamawiającego: 

 
- ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 2 spółka komandytowa z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław, NIP: 8982208828, REGON 022501191, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523824, zwaną dalej „Developerem”,  

 

zostaje zastąpiony przez: 

 

ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Liskego 7, 50-

345 Wrocław, NIP: 8982208828, REGON 022501191, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000724881, zwaną dalej „Developerem”,  

 

- dodaje się kolejnego Zamawiającego: 

ARCHICOM RESIDENTIAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Liskego 7, 50-345 
Wrocław, NIP: 8982204517, REGON 022215841, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000474160, zwaną dalej „Developerem”,  

 

2. Zapis w Klauzuli 14.6. Umów dla Zadań 3 i 4: 

„W Przejściowym Świadectwie Płatności Inżynier każdorazowo określi także w jakiej wysokości dla zrealizowanych 

robót, a ujętych w Rozliczeniu Wykonawca wystawi odrębne faktury na poszczególnych Developer, przy przyjęciu 

określonego w tabeli stanowiącej załącznik nr …… do niniejszej Umowy procentowego udziału każdego z 

Developerów w finansowaniu niniejszego zamówienia oraz przy przyjęciu, że określenie przez Inżyniera jest wiążące 

dla Wykonawcy, a nie zastosowanie się do niego oznacza, że faktura nie została prawidłowo wystawiona  i do czasu 

jej poprawienia nie jest wymagalna.” 
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otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wykonawca wystawi odrębne faktury na poszczególnych Developerów, przy przyjęciu następującego procentowego 

udziału każdego z Developerów w finansowaniu niniejszego zamówienia: 

- Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o.  ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław, NIP: 8982208828 – 24,33% 

- Archicom Residential Sp. z o.o.  ul. Liskego 7,  50-345 Wrocław,  NIP 8982204517 – 26,05%, 

- Echo – Property Poznań 1” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

Al. Solidarności nr 36 25-323 Kielce, NIP 6572907359 – 15,78 % 

 

- ICG INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław, NIP: 8952015013- 15,74 

% 

 

- MILART Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław, NIP: 

8971830926 – 18,10% 

 

Faktury nie uwzględniającej ww. podziału nie można uznać za prawidłowo wystawioną  i do czasu jej poprawienia nie 

jest ona wymagalna.” 

 

3. Zapis w Klauzuli 14.7. Umów dla Zadań 3 i 4: 

„Faktury zostaną wystawione na: 

- ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 2 spółka komandytowa 

ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław, NIP: 8982208828 

    - Echo – Property Poznań 1” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Solidarności nr 36 25-323 Kielce, NIP 
6572907359 
- ICG INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Paprotna 3a, 51-114 Wrocław, NIP: 8952015013 
- MILART Developer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Włodkowica 10/4, 50-072 Wrocław, NIP: 
8971830926,  

i doręczone przez Wykonawcę do tych podmiotów.” 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

„Faktury zostaną wystawione zgodnie z podziałem procentowym wskazanym w Klauzuli 14.6. i doręczone przez 

Wykonawcę do poszczególnych Zamawiających lub na wspólny adres wskazany przez te podmioty.” 

 

4. Zapis Klauzuli 14.10: 

„Inżynier zgodnie z zasadą ustaloną w klauzuli 14.6 wskaże Wykonawcy w jakiej wysokości Wykonawca wystawi 

odrębne faktury na poszczególnych Developerów. Określenie to jest wiążące dla Wykonawcy, a nie zastosowanie 

się do niego oznacza, że faktura nie została prawidłowo wystawiona i do czasu jej poprawienia nie jest wymagalna” 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

  „Faktury zostaną wystawione zgodnie z podziałem procentowym wskazanym w Klauzuli 14.6. i doręczone przez 

Wykonawcę do poszczególnych Zamawiających lub na wspólny adres wskazany przez te podmioty.” 

 

5. W Klauzuli 13.1 pkt III dodaje się pkt f: 

„f) zmiana procentowego udziału Deweloperów w finansowaniu Inwestycji.” 

 

 

Zmiana nr 22: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części II a, II b, II c i II d – Wzorów umów dla zadań 1,2,3 i 4 : 

 

Zapis Klauzuli 14.1.: 

  

„Cena Kontraktowa równa Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej wynosi ……………… zł (słownie: …………………….) 

brutto, tj. …………… zł (słownie:………………….) netto, w tym należny podatek VAT (%) w kwocie ……………….. 

(słownie:…………………….). Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane za rzeczywiście wykonane prace na 

podstawie zasad określonych w Kontrakcie.” 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 
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„Cena Kontraktowa  wynosi ……………… zł (słownie: …………………….) brutto, tj. …………… zł 

(słownie:………………….) netto, w tym należny podatek VAT (%) w kwocie ……………….. 

(słownie:…………………….). Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane za rzeczywiście wykonane prace na 

podstawie zasad określonych w Kontrakcie.” 

 

 

Zmiana nr 23: 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części II a - Wzoru umowy dla zadania 1: 

 

 

W Klauzuli 13: „Prawo do zmieniania” pkt IV otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„IV. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

 

Zakres Gminy Wrocław 

 

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wchodzące w zakresie Robót wykonanych na rzecz Gminy 

Wrocław odnoszące się do danej branży, to jest: 

 

- Drogi kołowe (w tym także torowiska), 

- Mosty i wiadukty i inne obiekty budowalne,  

- Przyłącza i sieci gazowe, 

- Przyłącza i sieci ciepłownicze, 

- Przyłącza i sieci wodociągowe, 

- Sieć teletechniczne, 

- Sygnalizacja świetlna,  

- Zieleń, 

- Linie elektroenergetyczne, 

 

może zostać podwyższone  o procentowy wzrost cen w oparciu o wskaźniki opublikowane w Biuletynie Sekocenbud 

„Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW” – Roz. III, tab. 11 , „Zmiany cen obiektów inżynieryjnych” w 

branży, w skład której wchodzą wykonane roboty budowlane na następujących zasadach opisanych w lit. a) i b): 

 

a) jeżeli w  okresie pomiędzy kwartałem, w którym podpisano Kontrakt, a kwartałem, w którym upływa 12 miesięcy 

od podpisania Kontraktu  nastąpi wzrost cen w danej branży, w skład której wchodzą wykonane roboty 

budowlane  powyżej 0,5%, to Wykonawca może domagać się podwyższenia wynagrodzenia za roboty 

budowlane , które zostały wykonane po upływie 12 miesięcy od podpisania Kontraktu - o ten procentowy wzrost 

cen który wystąpił, zwany dalej „Bazowym Wskaźnikiem Waloryzacyjnym”,  

 

b) jeżeli  po kwartale, w którym upływa 12 miesięcy od podpisania Kontraktu wystąpi pomiędzy bezpośrednio 

następującymi po sobie kwartałami wzrost ceny w danej branży powyżej 0,25%, to Wykonawca może domagać 
się podwyższenie wynagrodzenia za  roboty budowlane wchodzące w skład danej branży.    Podwyższeniu 

cen mogą podlegać roboty budowlane  wchodzące w skład danej branży wykonane w tym kwartale, w którym 

wystąpiła wyżej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem wynikającym z 

zastosowania Bazowego Wskaźnika Waloryzacyjnego) o ten procentowy wzrost cen, który wystąpił w danym 

kwartale w stosunku do przedniego kwartału; w przypadku wzrostu ceny w danej branży  w kolejnym kwartale 

(aż do zakończenia wykonywania umowy, jednak nie dłużej niż do zakończenia Czasu na Ukończenie) powyżej 

0,25%, w porównaniu do poprzedzającego kwartału, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, 

że Wykonawca może się domagać zsumowania Bazowego Wskaźnika Waloryzacyjnego  i wszystkich 

poprzedzających wzrostów uwzględnianych na mocy niniejszego punktu b) . 

 

Obliczając, czy doszło do  wzrostu cen za roboty budowlane w danej branży w okresie opisanym w lit. a) oraz o ile nastąpił 

ten wzrost sumuje się opublikowany procent zmiany cen w danej branży z każdego kwartału (w stosunku do poprzedniego 

kwartału) składającego się na okres opisany w lit a). 

 

Obliczając, czy doszło do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branży w okresie opisanym w lit. b) oraz 

o ile nastąpił ten wzrost stosuje się opublikowany procent zmiany cen w danej branży z badanego kwartału w stosunku do 

poprzedniego kwartału. 
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Jeśli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyżej nastąpi spadek cen, nie będzie dokonywana żadna zmiana na podstawie 

niniejszej Klauzuli. Jeśli jednak taki spadek nastąpi w poszczególnych okresach kwartalnych uwzględnianych w ramach 

okresu, o który mowa w pkt a), będzie on uwzględniany dla obliczenia łącznej zmiany cen, o których mowa w tym punkcie.   

 

Suma wszystkich zmian cen, opisanych w lit. a) i b) powyżej nie może być wyższa niż 10% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej przypadającej na zakres Gminy Wrocław, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotą 

warunkową wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna wartość wszystkich zmian). 

 

Zakres MPWiK  

 

Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wchodzące w zakresie Robót wykonanych na rzecz MPWiK 

odnoszące się do danej branży, to jest: 

 

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, 

 

może zostać podwyższone  o procentowy wzrost cen w oparciu o wskaźniki opublikowane w Biuletynie Sekocenbud 

„Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW” – Roz. III, tab. 11 , „Zmiany cen obiektów inżynieryjnych” w 

branży, w skład której wchodzą wykonane roboty budowlane na następujących zasadach opisanych w lit. a) i b): 

 

a) jeżeli w  okresie pomiędzy kwartałem, w którym podpisano Kontrakt, a kwartałem, w którym upływa 12 miesięcy 

od podpisania Kontraktu  nastąpi wzrost cen w danej branży, w skład której wchodzą wykonane roboty 

budowlane  powyżej 0,5%, to Wykonawca może wnioskować o  podwyższenie wynagrodzenia za roboty 

budowlane , które zostały wykonane po upływie 12 miesięcy od podpisania Kontraktu - o ten procentowy wzrost 

cen który wystąpił, zwany dalej „Bazowym Wskaźnikiem Waloryzacyjnym”,  

 

b) jeżeli  po kwartale, w którym upływa 12 miesięcy od podpisania Kontraktu wystąpi pomiędzy bezpośrednio 

następującymi po sobie kwartałami wzrost ceny w danej branży powyżej 0,25%, to Wykonawca może 

wnioskować o podwyższenie wynagrodzenia za  roboty budowlane wchodzące w skład danej branży.    

Podwyższeniu cen mogą podlegać roboty budowlane  wchodzące w skład danej branży wykonane w tym 

kwartale, w którym wystąpiła wyżej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem 

wynikającym z zastosowania Bazowego Wskaźnika Waloryzacyjnego) o ten procentowy wzrost cen, który 

wystąpił w danym kwartale w stosunku do przedniego kwartału; 

 w przypadku wzrostu ceny w danej branży  w kolejnym kwartale (aż do zakończenia wykonywania umowy, 

jednak nie dłużej niż do zakończenia Czasu na Ukończenie) powyżej 0,25%, w porównaniu do 

poprzedzającego kwartału, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, że Wykonawca może się 

domagać zsumowania Bazowego Wskaźnika Waloryzacyjnego  i wszystkich poprzedzających wzrostów 

uwzględnianych na mocy niniejszego punktu b) . 

 

Obliczając, czy doszło do  wzrostu cen za roboty budowlane w danej branży w okresie opisanym w lit. a) oraz o ile nastąpił 

ten wzrost sumuje się wskaźniki zmiany cen w danej branży z każdego kwartału (w stosunku do poprzedniego kwartału) 

składającego się na okres opisany w lit a). 

 

Obliczając, czy doszło do procentowego wzrostu cen za roboty budowlane w danej branży w okresie opisanym w lit. b) oraz 

o ile nastąpił ten wzrost stosuje się opublikowany procent zmiany cen w danej branży z badanego kwartału w stosunku do 

poprzedniego kwartału. 

 

Jeśli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyżej nastąpi spadek cen, nie będzie dokonywana żadna zmiana na podstawie 

niniejszej Klauzuli. Jeśli jednak taki spadek nastąpi w poszczególnych okresach kwartalnych uwzględnianych w ramach 

okresu, o który mowa w pkt a), będzie on uwzględniany dla obliczenia łącznej zmiany cen, o których mowa w tym punkcie.   

 

Suma wszystkich zmian cen, opisanych w lit. a) i b) powyżej nie może być wyższa niż 10% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej przypadającej na zakres MPWiK, to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wraz z kwotą warunkową 

wskazanego w ofercie Wykonawcy (tzw. maksymalna wartość wszystkich zmian). 

  

Zapisy wspólne dla Gminy Wrocław i MPWiK: 

 

W sytuacji, kiedy wolą  Wykonawcy jest otrzymanie kwoty waloryzacji wynikającej z niniejszej  
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Klauzuli, będzie on składał na bieżąco za każdy okres rozliczeniowy, którego dotyczy niniejsza Klauzula i który zgodnie z 

wolą Wykonawcy miałby być włączony do waloryzacji dokument zatytułowany „Kalkulacja waloryzacji dla Robót ujętych w 

PŚP numer…” („Kalkulacja”), której szczegółowa treść zostanie uzgodnienia z Inżynierem i który będzie obejmował 

załączniki w postaci kopii odpowiednich części egzemplarzy Sekocenbudu, uzasadniających Kalkulację.    Ostatnia 

Kalkulacja będzie kalkulacją podsumowującą  wszystkie dotychczasowe kalkulacje i będzie jednocześnie stanowiła wniosek 

o aneks na kwotę wynikającą z tej Kalkulacji.  

Inżynier będzie weryfikował wyżej wskazane Kalkulacje złożone przez Wykonawcę  w terminie 40 dni od dnia ich złożenia 

przez Wykonawcę oraz w tym terminie przekaże Wykonawcy pisemną informację co do prawidłowości Kalkulacji.  W razie 

istnienia przedłożenia przez Wykonawcę zmienionej Kalkulacji, powyższa procedura ulega powtórzeniu. 

 

Zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie IV wymaga  podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzeżeniem, 

że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę w sytuacji zaistnienia przesłanek do jej wprowadzenia. Aneks będzie 

podpisywany na wniosek Wykonawcy. Aneks ten będzie dotyczył sumy wszystkich kwot waloryzacji zaakceptowanych przez 

Inżyniera w ramach Kalkulacji, o których mowa powyżej,  przy uwzględnieniu wskazanego powyżej limitu zmian w wysokości 

10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla każdego z zakresów (Gminy Wrocław i MPWiK). 

 

Kwota wynikająca z aneksu zostanie rozliczona jednorazowo w oparciu o poprawnie wystawioną fakturę VAT przez 

Wykonawcę i opłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej faktury  przez Zamawiającego.  

 
 
Zmiana nr 24: 
Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części III SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że skreśla jego 
dotychczasową treść i zastępują ją treścią znajdującą się w pliku pn. opz_aktualny.pdf. 
 
Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl plik pn. opz_aktualny.pdf. 
 
Zamawiający informuje, ze wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone do Opisu Przedmiotu Zamówienia zostały 
oznaczone w pliku opz_aktualny.pdf. 
 

Zmiana nr 24: 
Zamawiający informuje, że zastępuje się folder o ścieżce dostępu: załącznik nr 3 OPZ , PW_T01, 07_Telekomunikacja - 
nowym folderem T01_07_Telekomunikacja_zmiana. 
 
Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl folder T01_07_Telekomunikacja_zmiana. 
 
 
Zmiana nr 25: 
Zamawiający informuje, że zastępuje się folder o ścieżce dostępu:  załącznik nr 6 OPZ,  PW_Kępa Mieszczańska, 
05_Telekomunikacja – nowym folderem T02_05_Telekomunikacja_zmiana. 
 
Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl folder T02_05_Telekomunikacja_zmiana. 
 
 

Zmiana nr 26: 

Zamawiający informuje, że zastępuje się folder o ścieżce dostępu załącznik nr 3 OPZ, PW_T01, 12 _Organizacja ruchu 

docelowego, 12.2 Wasko, PW_EL – nowym folderem: ITS Podetap IB_EL_ZMIANA 

 
Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl folder ITS Podetap IB_EL_ZMIANA. 

 

Zmiana nr 27: 

Zamawiający informuje, że zastępuje również się plik o ścieżce dostępu załącznik nr 3 OPZ , STWIORB, 

13_SYGNALIZACJA, Sygnalizacja świetlna_STWIORB – nowym plikiem Sygnalizacja świetlna_STWIORB_zmiana 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl plik Sygnalizacja świetlna_STWIORB_zmiana. 

 

Zmiana nr 28: 

Zamawiający informuje, że skreśla w całości dotychczasową treść kosztorysu T01_tom12 i zastępuje go kosztorysem 

T01_tom12 – wersja aktualna. 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl plik T01_tom12 – wersja aktualna. 
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Zmiana nr 29: 

Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl pismo Fortum Network Wrocław Sp. z o.o.  

Zamawiający informuje, że wymienione w zdaniu poprzednim pismo jest wiążące i należy uwzględnić wytyczne w nim 

zawarte dotyczące wyłączeń sieci ciepłowniczej w celu przełożenia przyłączy. 

 

Zmiana nr 30: 

Zamawiający informuje, że skreśla załącznik nr 15 do OPZ i zastępuje go nowym o nazwie ZDiUM-WT-2019-OZN.-

PIONOWE. 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl plik ZDiUM-WT-2019-OZN.-PIONOWE. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pkt 5.3.14 i 5.3.15 (zaktualizowanego OPZ), znajdują się linki do wytycznych 

jakie należy uwzględniać przy realizacji zadania. 

  

Zmiana nr 31: 

Zamawiający informuje, że skreśla się dotychczasowe brzmienie kosztorysu ofertowego S01_tom02 i zastępuje się go 

kosztorysem pn. S01_tom_02_zmiana. 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl kosztorys S01_tom_02_zmiana. 

 

 

Zmiana nr 32 

Zamawiający informuje, że zgodnie zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 03.04.2020r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 03.04.2020r., godzina: 12:00 

 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
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