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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/6/PN/2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta” 
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienie w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do treści zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) pkt. 9.1.1. dotyczących posiadania 
zdolności technicznej lub zawodowej, prosimy o potwierdzenie, że roboty budowlane dotyczące branży drogowej 
i torowej określone w pkt. 9.1.1. 2 i pkt. 9.1.1.3 mogły zostać wykonane w ramach jednego zadnia (umowy).  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający potwierdza, że roboty budowlane dotyczące branży drogowej i torowej określone w pkt. 9.1.1.2 i pkt. 
9.1.1.3 mogły zostać wykonane w ramach jednego zadnia. 
 
Pytanie nr 2 

Wykonawca wnosi o dopuszczenie zmiany warunku nr 9.1.1.2 SWZ na zapis jak niżej: 
9.1.1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była 
budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co najmniej  500 m wraz 
z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 2 branże spośród następujących: sieci wodociągowej, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, 
oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które z ww. 
sieci ss były wykonywane).  
Akceptacja powyższego warunku zwiększy konkurencyjność w zakresie składanych ofert i może spowodować, 
że do przetargu przystąpią również Wykonawcy, którzy nie zajmują się wyłącznie tego typu działalnością. W związku 
z powyższym prosimy o akceptację zaproponowanej zmiany. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 1) 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ Instrukcji dla Wykonawców pkt 9.1.1.2 o treści:  
„9.1.1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była 
budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co najmniej  500 m wraz 
z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 2 branże spośród następujących: sieci wodociągowej, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, 
oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które z ww. 
sieci były wykonywane) oraz,” 
 
i zastępuje go następującym brzmieniem:  

„9.1.1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była 
budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m wraz z 
budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 2 branż spośród następujących: sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia 
drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które z ww. sieci były 
wykonywane) oraz,” 
 
Pytanie nr 3 

W nawiązaniu do wymogów art. 29 ust. 1 i ust. 2 PZP, w związku z wymogiem zaprojektowania i realizacji 
sygnalizacji świetlnych w systemie ITS Wrocław i zamieszczonych na BIP ZDIUM zasad opisanych w: 
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- Ogólnych wytycznych do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej oraz infrastruktury 
systemu starowania ruchem ITS we Wrocławiu 
- Wytycznych do włączenia urządzeń do systemu ITS we Wrocławiu podczas inwestycji Gminy Wrocław 
a w szczególności w zakresie zapisów: 
Wykonawca zobowiązany jest, w momencie składania oferty, w zakresie swoim lub Podwykonawcy, posiadać 
aktualny na dzień składania oferty dokument sygnowany przez osobę mając prawo do reprezentowania producenta 
systemu sterowania ruchem, zawierający potwierdzenie pełnej zgodności sprzętowej urządzeń sterownika 
sygnalizacji z systemem sterowania ruchem, rozumianą jako możliwość przyłączenia sterownika do systemu 
sterowania ruchem. 
Aktualność dokumentu dotyczy zgodności z wersją protokołu komunikacji do systemu sterowania ruchem 
we Wrocławiu, obowiązującego na dzień składania oferty (Załącznik nr 1 - Protokół transmisji pomiędzy 
Podsystemem sterowania ruchem Gertrude a sterownikami sygnalizacji świetlnej). 
Pełna zgodność (kompatybilność) oznacza, że urządzenia sterownika sygnalizacji świetlnej, które dowolny 
Wykonawca zamierza włączyć do współpracy przy sterowaniu ruchem sygnalizacją świetlną zarządzaną przez 
system sterowania ruchem, winny: 
a) odpowiadać wymaganiom opisanym w pkt 1.1; 
b) odpowiadać opisanym interfejsom komunikacyjnym (Załącznik nr1 - 
Protokół transmisji pomiędzy Podsystemem sterowania ruchem Gertrude, a sterownikami sygnalizacji świetlnej); 
c) wykazywać się zgodnością funkcjonalną i gwarantującą bezpieczeństwo komunikacji, którą potwierdza producent 
i tym samym gwarant systemu sterowania ruchem uznając urządzenie za kompatybilne i wówczas nadaje możliwość 
włączenia sterownika do zabezpieczonej transmisji. Opis zabezpieczenia przedstawia Załącznik nr2 – 
Zabezpieczenia transmisji pomiędzy Podsystemem sterownia ruchem Gertrude a, sterownikami sygnalizacji 
świetlnej. 
prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: 
1) dołączenia do SWZ wzoru dokumentu sygnowanego przez producenta systemu Gertrude, który spełnia wymogi 
Zamawiającego, 
2) wskazania podmiotów, które posiadają taki wzór dokumentu na dzień ogłoszenia przetargu, 
3) uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wskazania w jaki sposób producent systemu 
weryfikuje i wydaje potwierdzenie pełnej zgodności sprzętowej urządzeń sterownika sygnalizacji z systemem 
sterowania ruchem, rozumianą jako możliwość przyłączenia sterownika do systemu sterowania ruchem, 
4) wskazanie ile czasu trwa procedura wydania potwierdzenia zgodności ad pkt 3),przez producenta systemu, 
na czym polega oraz to, jakie są koszty jej uzyskania. Powyższe informacje są niezbędne w celu możliwości 
prawidłowego oszacowania ryzyka terminowego i kosztowego niezbędnego do przygotowania oferty. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 

W zakresie realizacji rozbudowy sygnalizacji świetlnej na projektowanych skrzyżowaniach informujemy, że nie 
przewidujemy wymiany istniejących sterowników sygnalizacji świetlnej ZABERD MPS-RP. Współpraca z systemem 
ITS będzie realizowana poprzez moduł komunikacyjny na dotychczas funkcjonujących zasadach. Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie opracowanie projektu wykonawczego w zakresie rozbudowy branży sygnalizacji świetlnej (praca 
w trybie lokalnym i systemowym ITS), uzgodnienie PW ze wszystkimi jednostkami miejskimi zgodnie z przyznanymi 
kompetencjami oraz wyniesienie zaprojektowanych urządzeń w terenie wraz z wdrożeniem zmian systemowych na 
skrzyżowaniu ul. Pomorskiej/Dubois.  Aktualny protokół komunikacyjny pomiędzy istniejącym sterownikiem, a 
systemem ITS zostanie przekazany wykonawcy zadania po podpisaniu umowy o poufności 
 
 
Pytanie nr 4 

Nawiązując do ogłoszonego postępowania przetargowego zwracamy się z prośba o dokonanie modyfikacji zapisów 
warunku udziału w postępowaniu, dotyczy to zapisu punktu: „9.1.1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie 
miejskim klasy co najmniej Z o długości co najmniej 500 m wraz z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 
2 branże spośród następujących: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy 
czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które z ww. sieci były wykonywane) oraz,” Prosimy o zmianę na zapis:  
 
„9.1.1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była 
budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej L o długości co najmniej 500 m wraz 
z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 2 branże spośród następujących: sieci wodociągowej, 
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kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, 
oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które z ww. 
sieci były wykonywane) oraz,” 
lub  
„9.1.1.2. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była 
budowa lub przebudowa lub remont ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o długości co najmniej 800 m wraz 
z budową lub przebudową sieci w zakresie minimum 1 branży spośród następujących: sieci wodociągowej, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, 
oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnej (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które z ww. 
sieci były wykonywane) oraz,”  
Pragniemy zaznaczyć, że wprowadzenie modyfikacji do treści SWZ spowoduje, iż dopuszczona zostanie większa 
ilość wykonawców do toczącego się postępowania, co będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Zwrócić uwagę 
należy również, że jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie przy realizacji dróg miejskich z jednoczesnym 
doświadczeniem przebudowy lub budowy kilku branż wymienionych przez Zamawiającego bez najmniejszego 
problemu wykona drogę o klasie Z. Zamawiający dostatecznie obwarował wymagania w zakresie posiadanych 
środków finansowych w wysokości 40.000.000,00 co powoduje, że mniejsze podmioty zostają wykluczone 
z możliwości ubiegania się o wskazane zamówienie. Dodatkowe mocne obwarowania w zakresie pozostałego 
doświadczenia, również eliminują sporą ilość potencjalnych Wykonawców. W związku z powyższym wnosimy jak na 
wstępie. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 
 
 
Pytanie nr 5 

„26.2.1.4. W przypadku kryterium pn. „Doświadczenie kierownika budowy” wyznaczonego do uczestniczenia 
w realizacji zamówienia Pi (B) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym w pkt. 4.5. 
wszystkich informacji niezbędnych do oceny spełniania zarówno warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt. 9.1.2.2. IDW jak i kryterium oceny ofert Pi (B), tzn. imienia i nazwiska wskazanej osoby, zakresu posiadanych 
uprawnień, numeru członkowskiego OIIB oraz doświadczenia tj. pełnionej funkcji, nazwy i przedmiotu zadania wraz 
z podaniem wszystkich informacji wskazanych w tabeli poniżej, a także podstawy dysponowania ww. osobą (przy 
czym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w szczególności: nazwę inwestycji zadania oraz jego lokalizacje, 
pełnioną funkcję, oraz wskazanie czy zadanie polegało na budowie lub przebudowie lub remoncie ulicy w terenie 
miejskim, wskazać długość oraz klasę ulicy, wskazać jakie branże były wykonywane) Doświadczenie osoby 
wskazanej na stanowisko Kierownika robót torowych wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia (T) 
będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:” nastąpił błąd, w treści ostatniego zdania powinno zostać wskazane 
stanowisko Kierownika budowy a nie Kierownika robót torowych, prosimy o dokonanie modyfikacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 (Zmiana nr 2) 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ – Instrukcji dla Wykonawców w pkt 26.2.1.4. akapit drugi zdanie 
o treści: 
„Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika robót torowych wyznaczonego do uczestniczenia 
w realizacji zamówienia (T) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:” 
I zastępuje następującym brzmieniem:  
„Doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji 

zamówienia (T) będzie punktowane zgodnie z poniższą tabelą:” 
 
 
Pytanie nr 6 

Jaką Zamawiający przewiduje sztywność obwodową rękawa do renowacji kolektorów ogólnospławnych? 
Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zgodnie z dokumentacją projektową „Projekt sieci kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji deszczowej : 
 
Kolektor 500x750mm 
zaleca się zastosowanie rękawa polimerowego wykonanego z materiału o długookresowym module sprężystości 
min. 8000 MPa (powłoka o krótkookresowym module sprężystości E=16000 MPa) i grubości ścianki 17 mm.  
Kolektor 2x1200mm 
Zastosowano powłokę z włókna szklanego nasączonego żywicą o wysokim module sprężystości. Przyjęto powłoki o 
krótkookresowym module sprężystości E=16000 MPa. Utwardzony rękaw powinien samodzielnie przenosić 



 

4 

 

wszystkie obciążenia zewnętrzne. Zastosowano rękaw o grubości nie mniejszej od 12 mm dla rękawa wykonanego z 
materiału o module sprężystości nie mniejszym od 16000 MPa. 
 
Pytanie nr 7 

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót torowych a dokumentacją projektową w zakresie 
odwodnienia punktowego. W dokumentacji na torze 11 i torze 12 jest zaznaczone odwodnienie punktowe (4 szt.) 
natomiast w przedmiarze ujęte jest tylko odwodnienie liniowe w ilości zgodnej z dokumentacją. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 (Zmiana nr 3) 

Należy uwzględnić dodatkowo 4 szt. odwodnienia punktowego. W przedmiarze robót torowych dodano poz. 
przedmiarową nr 46. Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony poglądowy przedmiar robót, który 
stanowi zał. nr 20 do PFU.  
 
Pytanie nr 8 

W przedmiarze brak jest ujętej pozycji dotyczącej odprowadzenia wody z odwodnienia liniowego, punktowego oraz 
z skrzyń zwrotnicowych do studzienek kanalizacyjnych. 
Odpowiedź na pytanie nr 8 

Odprowadzenie wód przykanalikami do kanalizacji deszczowej ujęte jest w branży sanitarnej- przedmiar robót 
Kanalizacja deszczowa poz. 4.1. 
 
Pytanie nr 9 

W przedmiarze torowym brak jest ujętej pozycji dotyczącej obramowania torowiska krawężnikami granitowymi 
wtopionymi  na ławie betonowej zgodnie z dokumentacją. Wnosimy o ujęcie tego zakresu prac w przedmiarze robót 
torowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 9 

Krawężnik granitowy został ujęty w przedmiarze drogowym (2.2 Roboty krawężnikowe, pozycja nr 20). 
 
Pytanie nr 10 

W przedmiarze torowym brak jest ujętej pozycji dotyczącej obramowania torowiska wydzielonego obrzeżem  na ławie 
betonowej zgodnie z dokumentacją. Wnosimy o ujęcie tego zakresu prac w przedmiarze robót torowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 10 

Obrzeże ujęte jest w przedmiarze robót drogowych (2.2 Roboty krawężnikowe, pozycja nr 24). 
 
Pytanie nr 11 

W przedmiarze torowym brak jest ujętej pozycji dotyczącej profilowanego  krawężnika peronowego na ławie 
betonowej zgodnie z dokumentacją. Wnosimy o ujęcie tego zakresu prac w przedmiarze robót torowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 11 

Profilowany krawężnik peronowy ujęty jest w przedmiarze drogowym (2.2 Roboty krawężnikowe, pozycja 23). 
 
Pytanie nr 12 

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót torowych a dokumentacją projektową dotyczącą 
podbudowy z betonu C30/37 . W przedmiarze jest „Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 zbrojona siatką 
z dylatacją- grub. warstwy po zagęszczeniu 30 cm”, natomiast w dokumentacji projektowej jest : 
- w opisie technicznym „Torowisko tramwajowe zaprojektowano jako torowisko na podbudowie betonowej C30/37 
grubości 30cm zbrojenie rozproszone z włókien polipropylenowych grubych w ilości 1,5kg/m3” 
- na przekrojach „podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 gr. 30 cm zbrojona siatką górą i dołem”. 
Odpowiedź na pytanie nr 12 (zmiana nr 4) 

W trakcie uzgodnień zmieniono zbrojenie podbudowy ze zbrojenia siatką na rozproszone. Należy przyjąć podbudowę 
z betonu C30/37 gr. 30cm ze zbrojeniem rozproszonym z włókiem polipropylenowych 1.5kg/m3.  
Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zamienne rysunki: Przekroje konstrukcyjne rys. PB-01-TR-3 oraz 
Szczegóły konstrukcyjne PB-01-TR-4. 
 
Pytanie nr 13 

Jakie parametry siatek zbrojeniowych dolnych i górnych należy przyjąć do zbrojenia podbudowy betonowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 13 

Do podbudowy betonowej należy stosować zbrojenie rozproszone. Patrz odpowiedź na pytanie nr 12. 
 
 
 

http://www.wi.wroc.pl/
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Pytanie nr 14 

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót torowych a dokumentacją projektową dotyczącą 
podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6. W dokumentacji projektowej w opisie technicznym 
podano gr. 25 cm zaś na rysunkach jest grubość 20 cm i 25 cm , natomiast w przedmiarze tylko gr. 20 cm.  
Odpowiedź na pytanie nr 14 (Zmiana nr 5) 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 powinna być gr. 25cm. Zmienia się opis grubości 
podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C5/6 (jest grubości 20cm - ma być grubości 25cm).  
Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony poglądowy przedmiar robót, który stanowi zał. nr 20 do 
PFU. Patrz zmiana nr 2.  
 
Pytanie nr 15 

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót torowych a dokumentacją projektową dotyczącą 
drenażu. W dokumentacji jest torowisko wydzielone zaznaczone na dł. 60 m z zaznaczonym drenażem na przekroju,  
natomiast w przedmiarze brak tego zakresu prac. Wnosimy o ujęcie tego zakresu prac w przedmiarze robót 
torowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 15 (Zmiana nr 6) 

Jest to drenaż retencyjno-chłonny bez odprowadzenia. Uzupełnia się przedmiar robót torowych o poz. nr 47 „Drenaż 
żwirowy 8/12mm w torowisku zielonym o wym. 40x60cm” – 60m. 
Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony poglądowy przedmiar robót, który stanowi zał. nr 20 do 
PFU. Patrz zmiana nr 2. 
 
Pytanie nr 16 

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót torowych a dokumentacją projektową dotyczącą 
kolejki wąskotorowej . W dokumentacji jest podany przekrój typowy kolejki wąskotorowej w ul. Pomorskiej – pl. 
Staszica w chodniku, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zakres prac związanych z kolejką wąskotorową ujęty jest w przedmiarze robót drogowych. 
 
Pytanie nr 17 

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem robót torowych a PFU. W przedmiarze robót jest ujęta 
powierzchnia torowiska 7502 m2 ( torowisko na podbudowie betonowej 7199 m2 + torowisko wydzielone 303 m2) 
natomiast w PFU podano 7644 m2. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 

Należy przyjąć przebudowę konstrukcji torowiska w ilości ujętej w przedmiarze tj. 7502m2. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiary zostały załączone jedynie poglądowo. 
 
Pytanie nr 18 

Ze względu na obecny stan epidemii w kraju, który ma przełożenie na warunki gospodarcze oraz większe wymagania 
instytucji finansowych (wynikające m.in. ze zwiększonego ryzyka zabezpieczenia inwestycji rynku usług 
budowlanych), nie wszyscy podwykonawcy  są w stanie uzyskać zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
formie bezgotówkowej. W związku z tym duża część podwykonawców wybiera zabezpieczenie ustanowione w formie 
gotówkowej tj. poprzez zatrzymanie lub potrącenie kwot zabezpieczenia z bieżących płatności. W związku z 
powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie poniższych modyfikacji w klauzuli 4.4. Warunków Szczególnych 
Kontraktu pkt. 2: 
a) zmiany postanowienia w zakresie dokonywania potrąceń na następującą: „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 
sum odpowiadających zabezpieczeniu należytego wykonania umowy oraz potrąceń, na które Zamawiający wyraził 
zgodę.” 
b) wykreślenia następującego zapisu: „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 zwrotu zabezpieczenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy” 
Brak możliwości stosowania zabezpieczeń w powyższej formie ogranicza udział małych i średnich przedsiębiorstw w 
realizacji Przedmiotu Umowy, a co za tym idzie ma wpływ na oferowaną cenę.  
Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o dokonanie stosownych zmian. 
 
 

http://www.wi.wroc.pl/
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Odpowiedź na pytanie nr 18 

Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy z uwagi na swoją solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 
na rzecz Podwykonawcy. 

Natomiast Zamawiający wskazuje, że możliwe jest stworzenie w umowie podwykonawczej takiej konstrukcji kaucji 
gwarancyjnej, które będzie posiadała cechy tej nienazwanej umowy zdefiniowane w orzecznictwie sądowym.  

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2019 r.  (I CSK 577/18) „za kaucję gwarancyjną nie może 
zostać uznane zatrzymanie części wynagrodzenia należnego drugiej stronie, gdyż nie ma wówczas przekazania 
środków pieniężnych na rachunek uprawnionego z zabezpieczenia wykonania świadczenia. Taka sama sytuacja 
wystąpi, gdy zatrzymanie części wynagrodzenia nazwie się potrąceniem kwoty należnej do zabezpieczenia. W 
odniesieniu do umów o roboty budowlane jest to pozostawienie części wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
na rachunku wykonawcy z utrzymaniem jego odpowiedzialności wraz z inwestorem.” 

 
Pytanie nr 19 

Dotyczy Subklauzuli 8.7. Wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do wysokości maksymalnej 10% ZKK. 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 
 
 
Pytanie nr 20 

Dotyczy Subklauzuli 4.4. Wnosimy o zmianę w taki sposób aby Wykonawca mógł dokonywać potrąceń z 
wynagrodzenia PW. Ograniczenie tego prawa jedynie do kwot zasądzonych uniemożliwi Wykonawcy bieżący wpływ 
na PW m.in. w postaci naliczania i potrącania kar umownych. Brak takiego postanowienia będzie powodował, iż 
Wykonawca będzie dobierał jedynie największe podmioty, mogące zabezpieczyć realizację umowy w postaci 
Gwarancji Bankowej na co stać jedynie największe a zarazem najdroższe podmioty. Tym samym Wykonawca pomija 
lokalne firmy, których zatrudnienie mogłoby wpływać pozytywnie na stymulację lokalnego ryku pracy, co powinno być 
Ważnym kryterium dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20 

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia podwykonawcy stanowi dla Zamawiającego znaczące ryzyko z uwagi na 
solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. 
Natomiast możliwe jest uzyskanie zgody Zamawiającego na takie potrącenie, co zostało omówione w odpowiedzi na 
pytanie 217. Dodatkowo Wykonawca ma możliwość uzyskania zaspokojenia kary umownej z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  
 
 
Pytanie nr 21 

Dotyczy subklauzuli 10.1. Wnosimy o rozliczenia miesięczne zgodnie z % zaawansowaniem prac. Wnosimy o 
ujawnienie limitów finansowych Zamawiającego (wysokości poszczególnych transz) przeznaczonych na 
sfinansowania inwestycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21 
 

Zamawiający wyjaśnia, że inwestycja jest w przeważającej części finansowana ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki uzyskane z tego funduszu zostaną Zamawiającemu 

przekazane w dwóch transzach i analogicznie, w dwóch równych transzach, mają być wypłacone Wykonawcy. 

Pozostałe dwie transze wynagrodzenia (pierwsza i trzecia) to wkład własny Zamawiającego. W związku z 

powyższym nie ma możliwości uwzględnienia wniosku Wykonawcy o płatności miesięczne zgodnie z procentowym 

zaawansowaniem prac.  

Kwestia sposobu uzupełnienia Klauzuli 14.3. została szczegółowo wyjaśniona w pkt 29.2. IDW. Konstrukcja sposobu 

uzupełnienia tych zapisów jest pochodną faktu, że kwota dofinansowania jest niezmienna, od momentu udzie lenia 

Wstępnej Promesy dofinasowania (co już nastąpiło), zmienny jest natomiast udział własny Zamawiającego w 

finansowanie inwestycji, a jego wysokość jest skorelowana z wysokością ceny oferty. 
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Zgodnie z Pkt 29.2. IDW: 

„Klauzula 14.3. Warunków Szczególnych Kontraktu zostanie uzupełniona po wyborze Wykonawcy przy 

uwzględnieniu ceny jego oferty 

W sytuacji, w której wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z Oferty Wykonawcy jest równe lub niższe niż 

kwota 93 500 000,00 zł  do Umowy zostanie wprowadzony pierwszy akapit Klauzuli 14.3. Warunków Szczególnych 

Kontraktu o następującym brzmieniu:  

„.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w następujący sposób: 

1) pierwsza transza w wysokości 2,5% wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania  
realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na tym poziomie, jednak w żadnym wypadku nie 
szybciej niż w styczniu 2023 roku,  

2) druga transza w wysokości 47,50 % wynagrodzenia, jednak w żadnym wypadku nie więcej niż 
44 412 500,00  zł brutto po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i 
robót) na poziomie 50% (zakończenie Etapu I Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia 
zostanie wypłacone dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 
50% tego dofinansowania określonego w Promesie; dokumenty rozliczeniowe oraz faktura lub 
faktury zostaną wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, tak, aby zapewnić zgodność 
rozliczeń z zasadami wynikającymi z regulacji dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład - 
Program Inwestycji Strategicznych;  

3) trzecia transza w wysokości 2,5% wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania 
realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na poziomie 52,5%, jednak nie szybciej niż w styczniu 
2024 roku, 

4) czwarta transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po zakończeniu realizacji 

inwestycji (zakończenie II Etapu Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie 

wypłacona pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład  określonego w 

Promesie (pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy), ta część wynagrodzenia 

zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez 

Zamawiającego, to jest od dnia wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia, o którym mowa 

w  Klauzuli 10.1..” 

 
W sytuacji, w której wynagrodzenie Wykonawcy przekracza kwotę 93 500 000,00zł brutto pierwszy akapit Klauzuli 
14.3. Warunków Szczególnych Kontraktu będzie mieć następujące brzmienie:  

1) pierwsza transza w wysokości ……* wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania 
realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na tym poziomie, jednak w żadnym wypadku nie szybciej 
niż w styczniu 2023 roku,  

2) druga transza w wysokości 44 412 500,00  zł brutto, to jest ………… zł netto oraz VAT (……%) ……… 
zł - po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na poziomie 50% 
(zakończenie Etapu I Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacone 
dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 50% tego dofinansowania 
określonego w Promesie; dokumenty rozliczeniowe oraz faktura lub faktury zostaną wystawione 
zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, tak, aby zapewnić zgodność rozliczeń z zasadami wynikającymi 
z regulacji dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;  

3) trzecia transza w wysokości …… wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania realizacji 
Umowy (prac projektowych i robót) na poziomie  ……**%, jednak nie szybciej niż w styczniu 2024 roku, 

4) czwarta transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po zakończeniu realizacji 

inwestycji (zakończenie II Etapu Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacona 

pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład  określonego w Promesie 

(pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy), ta część wynagrodzenia zostanie 

wypłacona w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, to jest 

od dnia wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia, o którym mowa w  Klauzuli 10.1. 

gdzie: 

- * wysokość % wynagrodzenia wypłacanego w ramach transz: pierwszej oraz trzeciej zostanie określona w taki 
sposób, , aby zapewnić równą wypłatę w tych transzach udziału własnego Zamawiającego stanowiącego nadwyżkę 
ponad wartość 88 825 000,00 zł brutto, 
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- ** procent zaawansowania uprawniający do wypłaty transzy trzeciej wynagrodzenia zostanie określony poprzez 

zsumowanie wartości procentowej zaawansowania uprawniającej do transzy pierwszej i drugiej.” 

Jednocześnie Zamawiający koryguje przypis 1 zawarty w Klauzuli 14.3. nadając mu następujące brzmienie: 

„jednostka redakcyjna zostanie uzupełniona po wyborze Wykonawcy przy uwzględnieniu ceny jego oferty zgodnie z 

pkt 29.2. Instrukcji dla Wykonawców.” 

 
Pytanie nr 22 

Dotyczy subklauzuli 14.7. Wnosimy o konieczność dokumentowania wynagrodzenia wymagalnego a nie należnego 
PW/DPW. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22 

 
Zamawiający wyjaśnia, ze zgodnie z Klauzulą 4.4. pkt 18: 
„Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prace 
wykonane na podstawie niniejszej umowy Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę 
dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, tj: występując 
z wnioskiem o wystawienie Świadectwa Płatności, o którym mowa w niniejszej umowie zobowiązany jest przedstawić 
każdorazowo Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (oryginał) podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentacji składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że całe 

ustalone w umowie wynagrodzenie za prace ujęte w danym Przejściowym Świadectwie Płatności, zostały 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że 
nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wynagrodzeń Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo; wzór oświadczenia, który obowiązuje 
Wykonawcę w zakresie oświadczeń Podwykonawców opisanych powyżej jest zawarty w Rozdziale 8 niniejszej 
Umowy jako „Oświadczenie Przejściowe Podwykonawcy”; oświadczenia dalszych Podwykonawców zostaną 
odpowiednio zmodyfikowane w odniesieniu do wzoru (przy uwzględnieniu okoliczności, że to Podwykonawca jest 
zlecającym a dalszy Podwykonawca wykonawcą robót). 
Do ostatniego Rozliczenia  przedkładanego zgodnie z Klauzulą  14.3. i do Rozliczenia końcowego, o którym mowa  
w Klauzuli 14.10., Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w rozumieniu 
art. 6471 § 3 Kc o uregulowaniu na ich rzecz całego wynagrodzenia należnego na mocy umów podwykonawczych lub 

o kwocie pozostałej do całkowitego uregulowania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom oraz dalszym 
Podwykonawcom (…).” 
 
Jednocześnie zgodnie z Klauzulą 4.4. pkt 3: „Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywać, że wypłata 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, 
będzie następować w taki sposób, aby możliwe było przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w 
pkt 18 niniejszej Klauzuli, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę.” 
 
Klauzula 14.7. odnosi się do wynagrodzenia, które powinno być wypłacone Podwykonawcom zgodnie z powyższymi 
zapisami.  
 
 
Pytanie nr 23 

Subklauzula 18.1  
Wykonawca wnosi o dodanie, w akapicie pierwszym słów: „należnej raty” [składki].  
Aktualne postanowienie sugeruje, iż płatności składki za polisy winny być dokonane jednorazowo, co jest sprzeczne 
z dobrymi praktykami rynkowymi, 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23 (Zmiana nr 7) 

Zamawiający modyfikuje następujący akapit Klauzuli 18.1.: 

„Po zawarciu umów Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich Inżynierowi wraz z dowodem opłacenia 

składki. Jeśli Wykonawca nie zawrze zatwierdzonych przez Inżyniera umów w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Kontraktu.” 
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nadając mu następujące brzmienie: 

„Po zawarciu umów Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ich Inżynierowi wraz z dowodem opłacenia 

składki lub jej raty. W przypadku płatności składki w ratach, Wykonawca jest zobowiązany na 3 dni przed ternem 

płatności raty składki przekazywać dowód jej opłacenia Inżynierowi. Jeśli Wykonawca nie przekaże Inżynierowi 

dowodu zawarcia zatwierdzonych przez Inżyniera umów w ciągu 30 dni od dnia podpisania Kontraktu lub nie 

przekaże dowodu opłacenia składki lub jej raty w terminie, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Kontraktu 

po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 7 dni na wykonanie ww. czynności .” 

 
 
Pytanie nr 24 

Subklauzula 18.1, po 5 akapicie […], zdanie pierwsze  
Wykonawca wnosi o wykreślenie słów: „koszty poszczególnych zakresów ubezpieczenia zostaną wyodrębnione”.  
W ramach polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia ryzyk budowy-montażu standardowo 
nie podaje się kosztów za poszczególne rozszerzenia, a jedynie składkę globalną. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24 (Zmiana nr 7a)  

Zamawiający dokonuje wnioskowanej modyfikacji: 
 
Tym samym zapis Klauzuli 18.1.: 
„Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montażowych 
(obejmujące Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy oraz odpowiedzialność cywilną) będą typu "All 
Risks"; koszty poszczególnych zakresów ubezpieczenia zostaną wyodrębnione.” 
 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zawarte umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych oraz montażowych 
(obejmujące Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy oraz odpowiedzialność cywilną) będą typu "All 
Risks.”” 
 
 
Pytanie nr 25 

Subklauzula 18.1, po 5 akapicie […], zdanie drugie 
Wykonawca wnosi o dodanie na końcu słów: „ w zakresie klauzul konserwacyjnych zgodnie ze standardem Munich 
Re, na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy”  
Prosimy o zwrócenie uwagi, że aktualna treść postanowienia jest niezgodna z subklauzulą 18.2 akapit drugi (po 
zmianie), gdzie wyraźnie wskazano, że Wykonawca ma odpowiadać za szkody za które jest odpowiedzialny. 
Aktualne postanowienie subklauzuli 18.1 po 5 akapicie zdanie drugie może sugerować, iż Zamawiający chce 
znacznie rozszerzyć ten zakres wymaganej ochrony ubezpieczeniowej ponad zobowiązania wynikające z umowy o 
usługi budowalne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25 (Zmiana nr 7b)  
 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy Klauzuli 18.1. i 18.2. należy czytać jako wzajemnie się uzupełniające. 

 

Dla wyeliminowana wątpliwości w Klauzuli 18.1. zapis: 

„Okres ubezpieczenia we wszelkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym Kontraktem będzie obejmował 

co najmniej datę wystawienia Świadectwa Przejęcia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

istnienie ochrony ubezpieczeniowej do daty wystawienia Świadectwa Wykonania  (wraz z Okresem Zgłaszania Wad 

oraz okresem naprawiania wad po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad), w taki sposób aby istniała ciągłość 

ubezpieczenia” 

zastępuje się następującym zapisem: 

„Okres ubezpieczenia: 

- w zakresie ubezpieczenia CAR będzie obejmował co najmniej datę wystawienia Świadectwa Przejęcia,  



 

10 

 

- w zakresie ubezpieczenia OC będzie obejmował co najmniej datę wystawienia Świadectwa Przejęcia oraz Okres 

Zgłaszania Wad, a jeśli wady są usuwane po tym okresie – również okres faktycznego usuwania wad, z tym że po 

podpisaniu Świadectwa Przejęcia suma gwarancyjna może zostać obniżona do 33% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej oraz Zamawiający dopuszcza w tym okresie zastąpienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej 

Kontraktowi ubezpieczeniem ogólnym w ramach wykonywanej działalności przez Wykonawcę, jednak umowa ta 

powinna spełniać wymagania niniejszego Kontraktu co do zakresu, włączeń, dopuszczalnych franszyz.” 

W Klauzuli 18.1. wykreśla się zapis: 

„Po podpisaniu Świadectwa Przejęcia (w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie naprawiania wad po zakończeniu 

Okresu Zgłaszania Wad) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej może zostać obniżona do 

33% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Sprzęt Wykonawcy nie podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu zgodnie 

z Klauzulą 18.2. Zamawiający dopuszcza w tym okresie zastąpienie umowy ubezpieczenia OC dedykowanej 

Kontraktowi ubezpieczeniem ogólnym w ramach wykonywanej działalności przez Wykonawcę, jednak umowa ta 

powinna spełniać wymagania niniejszego Kontraktu co do zakresu, włączeń, dopuszczalnych franszyz” 

W Klauzuli 18.2. wykreśla się zapis: 

„Drugi akapit otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca będzie przedłużał to ubezpieczenie tak, aby zapewnić do wystawienia Świadectwa Przejęcia oraz 

po podpisaniu Świadectwa Przejęcia (w Okresie Zgłaszania Wad– co najmniej przez okres 36 miesięcy Okresu 

Zgłaszania Wad, gdyby zgodnie ze stosowanymi na rynku ubezpieczeniowymi praktykami nie udało się uzyskać 

ochrony w całym Okresie Zgłaszania Wad) pokrycie straty lub szkody, za którą jest odpowiedzialny Wykonawca, a 

wynikającej z przyczyny zaistniałej przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia oraz straty lub szkody spowodowanej 

przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych działań (włącznie z tymi według Klauzuli 11 

[Odpowiedzialność za Wady].”” 

 
Pytanie nr 26 

Subklauzula 18.1, po 5 akapicie […], zdania rozpoczynające się od słów: „W zakresie niniejszego Kontraktu 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać”, pkt 2. sub-akapit trzeci 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, iż w ramach punktu 4 wymóg dotyczy jedynie ubezpieczenia ryzyk budowy-
montażu. Nie jest możliwe, aby Wykonawca odpowiadał w ramach swojej odpowiedzialności cywilnej za działanie sił 
natury, niezależnych od niego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26 
 
Zamawiający potwierdza powyższą interpretację Wykonawcy. 
W celu wyeliminowania wątpliwości Zamawiający zmodyfikował zapis – zmodyfikowany zapis jest umieszczony w 
odpowiedzi na pytanie 29.  
 
Pytanie nr 27 

Subklauzula 18.1, po 5 akapicie […], zdania rozpoczynające się od słów: „W zakresie niniejszego Kontraktu 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać”, pkt 2. sub-akapit trzeci  
Wykonawca wnosi o zmianę w zakresie wysokości wymaganych limitów odpowiedzialności na: pkt 1 i 2 – 50% sumy 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.  
 
 
 
 
Pytanie nr 28 

Subklauzula 18.1, po 5 akapicie, zdania rozpoczynające się od słów: „W zakresie niniejszego Kontraktu Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać”, pkt 2. sub-akapit trzeci  
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Wykonawca wnosi o zmianę w zakresie wymaganej wysokości franszyzy redukcyjnej w ramach klauzuli części 
wadliwych oraz klauzuli czystych strat finansowych na 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 50. tys. PLN. 
Uzyskanie polisy z franszyzą redukcyjną na poziomie nie więcej niż 50 tys. PLN dla tych ryzyk jest rynkowo 
niedostępne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28 (Zmiana nr 7c)  

 
Z przedkładanych w ostatnim czasie w ramach innych postępowań dokumentów ubezpieczeniowych wynika, że 
opisane warunki w zakresie franszyzy redukcyjnej są osiągalne na rynku ubezpieczeniowym. W sytuacji, w której 
okazałoby się, że takie wymagane ubezpieczenie nie jest dostępne na rynku, Wykonawca powinien udokumentować 
brak osiągalności danych warunków ubezpieczenia informacją pisemną od brokera ubezpieczeniowego lub dwóch 
firm ubezpieczeniowych oraz zapewnić najbardziej zbliżone do wymaganych, osiągalne rynkowo warunki 
ubezpieczenia.   
 
W Klauzuli 18.1. przed słowami:  „Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez 
Inżyniera:” dodaje się: „W sytuacji, w której okazałoby się, że  wymagane Klauzulą 18 warunki ubezpieczenie nie są 
dostępne na rynku, Wykonawca powinien udokumentować brak osiągalności danych warunków ubezpieczenia 
informacją pisemną od brokera ubezpieczeniowego lub od dwóch firm ubezpieczeniowych oraz zapewnić najbardziej 
zbliżone do wymaganych, osiągalne rynkowo warunki ubezpieczenia.” 
 

 
Pytanie nr 29 

Subklauzula 18.1, po 5 akapicie […], zdania rozpoczynające się od słów: „W zakresie niniejszego Kontraktu 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać”, pkt 2. sub-akapit trzeci  
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż klauzule wymienione przy wartościach wymaganych franszyz redukcyjnych są 
obligatoryjne. Nie wynika to z wcześniejszych postanowień dot. kwestii ubezpieczeniowych. Jeśli tak – prosimy o 
potwierdzenie, iż wysokość sublimitu dla tych rozszerzeń na poziomie 1.000.000,00 PLN dla każdego z nich jest 
akceptowalne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29 (Zmiana nr 7d)  
 

Zamawiający modyfikuje akapit: 

„W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogą zostać wyłączone z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: 

katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wyłączenie w żadnej umowie ubezpieczenia 

odpowiedzialności za: 

1) szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wibracją albo osunięciem lub osłabieniem 

elementów nośnych lub nośności gruntu, w tym, ale nie wyłącznie, w zakresie szkód polegających na 

całkowitym lub częściowym zawaleniu się budynku lub budowli, 

2) szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadów,  

3) szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych Instalacjach, 

4) jakiekolwiek działanie sił natury, chyba, że Wykonawca wykaże, że w tym zakresie brak jest możliwości 

uzyskania ubezpieczenia. 

Limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyżej nie mogą być niższe niż minimalna 

suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w 

pkt 3, 4 powyżej nie mogą być niższe niż 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej). 

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być ograniczenia odpowiedzialności (limitów sumy ubezpieczenia) w 

odniesieniu do kolejnych szkód wywołanych tą samą przyczyną (tzw. szkód seryjnych); 

Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych. 

Powyższe ograniczenie dotyczy również franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych  

wymaganych niniejszym Kontraktem, z wyłączeniem klauzul :  ryzyka szkód w częściach wadliwych oraz czystych strat 

finansowych, gdzie dopuszczalne są franszyzy w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 zł. ” 

 
nadając mu następujące brzmienie: 
„W umowach ubezpieczenia OC oraz CAR nie mogą zostać wyłączone z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: 

katastrofa budowlana oraz inne ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wyłączenie w żadnej umowie ubezpieczenia 

odpowiedzialności za: 
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1) w zakresie ubezpieczenia OC - szkody w mieniu Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wibracją 

albo osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych lub nośności gruntu, w tym, ale nie wyłącznie, w zakresie 

szkód polegających na całkowitym lub częściowym zawaleniu się budynku lub budowli, 

2) w zakresie ubezpieczenia OC i CAR - szkody spowodowane na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem 

osadów,  

3) w zakresie ubezpieczenia OC -  szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych 

Instalacjach, 

4) w zakresie ubezpieczenia CAR - jakiekolwiek działanie sił natury, chyba, że Wykonawca wykaże, że w tym 

zakresie brak jest możliwości uzyskania ubezpieczenia. 

 

Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie ryzyka szkód w częściach wadliwych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

1.000.000,00 zł oraz czystych strat finansowych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 20% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej.    Limity odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia wskazanego w pkt 1,2 powyżej nie mogą być 

niższe niż minimalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna), natomiast limity odpowiedzialności dla zakresu 

ubezpieczenia wskazanego w pkt 3, 4 powyżej nie mogą być niższe niż 50% minimalnej sumy ubezpieczenia (sumy 

gwarancyjnej). 

W umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być ograniczenia odpowiedzialności (limitów sumy ubezpieczenia) w 

odniesieniu do kolejnych szkód wywołanych tą samą przyczyną (tzw. szkód seryjnych); 

Dopuszczalne są franszyzy redukcyjne w wysokości nie przekraczającej 20.000,00 zł w przypadku szkód rzeczowych. 

Powyższe ograniczenie dotyczy również franszyz redukcyjnych stosowanych dla wszelkich klauzul dodatkowych  

wymaganych niniejszym Kontraktem, z wyłączeniem klauzul :  ryzyka szkód w częściach wadliwych oraz czystych strat 

finansowych, gdzie dopuszczalne są franszyzy w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 zł.” 

 
Pytanie nr 30 

Czy Zamawiający dopuści zmiany warunku nr 9. 1. 1. 3 na zapis jak poniżej:    
 
wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub 
remont torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 250 m toru podwójnego lub co najmniej 500 
m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową albo remontem sieci trakcyjnej na tym samym odcinku.   
 
 Zważywszy, że w warunku 9.1.1.2 jest wzmianka o budowie/przebudowie i remoncie czy również w przypadku tego 
warunku Zamawiający dopuści remont? Akceptacja powyższego zapisu pozwoli na uzyskanie ofert bardziej 
konkurencyjnych oraz nie spowoduje ograniczenia w przystąpieniu do przetargu podmiotów zajmujących się 
zawodowo tego typu działalnością w związku z powyższym prosimy o akceptację zaproponowanych zmian. 
Odpowiedź na pytanie nr 30 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie nr 31 

Ewentualnie czy Zamawiający dopuści zmiany warunku nr 9. 1. 1. 3 na zapis jak poniżej :  
 
wykonał nie wcześniej niż w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną której przedmiotem była budowa lub przebudowa 
torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 250 m toru podwójnego lub co najmniej 500 m toru 
pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku.   
 
Akceptacja powyższego zapisu pozwoli na uzyskanie ofert bardziej konkurencyjnych oraz nie spowoduje 
ograniczenia w przystąpieniu do przetargu podmiotów zajmujących się zawodowo tego typu działalnością w związku 
z powyższym prosimy o akceptację zaproponowanych zmian.   
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31 (zmiana nr 8) 

Zamawiający skreśla w Części I SWZ Instrukcji dla Wykonawców pkt 9.1.1.3. zapis o treści: 
„9.1.1.3. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub 
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przebudowa torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 250 m toru podwójnego lub co najmniej 
500 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku” 
i zastępuje następującym brzmieniem: 

„9.1.1.3. wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była budowa lub 
przebudowa torowiska tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 250 m toru podwójnego lub co najmniej 
500 m toru pojedynczego wraz z budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku” 
 
Pytanie nr 32  

Czy Zamawiający dopuści zmiany warunku nr 9. 1. 2. 1 na zapis jak poniżej:   
Kierownik robót torowych (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej) posiadający 
doświadczenie na stanowisku kierownika robót torowych lub kierownika budowy lub kierownika robót drogowych 
podczas realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie albo remoncie torowiska 
tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 250 m toru podwójnego lub 500 m toru pojedynczego wraz z 
budową lub przebudową albo remontem sieci trakcyjnej na tym samym odcinku oraz posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
kolejowych obiektów budowlanych lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej drogowej o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (...)   
 
Zważywszy, że w warunku 9.1.2.2 dot. Kierownika budowy jest wzmianka o budowie/przebudowie i remoncie czy 
również w przypadku Kierownika robót torowych Zamawiający dopuści remont?   
Wykonawca pragnie zauważyć, że posiadanie doświadczenia polegającego na remoncie, nie świadczy o braku: 
fachowości i profesjonalizmu.   
Zaproponowana zmiana, nie tylko gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonania obiektywnej oceny zdolności a 
także zapewni szerszy dostęp do postępowania wykonawcom zdolnym do jego realizacji, co pozwoli uniknąć zarzutu 
naruszenia zasad uczciwej konkurencji.   
Pytanie nr 32 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Pytanie nr 33 

DOT. ROBÓT TOROWYCH  
Jakiej grubości przyjąć podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej cementem C5/6 na szlaku?  
Na przekrojach konstrukcyjnych na rysunku PB-01-TR-3 arkusza TR-11 jest gr. 20cm i 25 cm.  
Odpowiedź na pytanie nr 33 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 i zmiana nr 4. 

 
 
Pytanie nr 34 

DOT. ROBÓT TOROWYCH  
Jaką podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej cementem przyjąć w rejonie przystanków?  
W opisie jest mieszanka związana cementem C1,5/2, natomiast na rysunku PB-01-TR-3 arkusza TR-11 jest C5/6.  
Odpowiedź na pytanie nr 34 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 i zmiana nr 4. 
 
 
Pytanie nr 35 

Prosimy o zmodyfikowanie pkt. 16.2.2.5.4 oraz 16.6.1 SWZ w zakresie zatrzymania wadium w ten sposób aby treść 
w/w pkt. była zgodna z treścią art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 
Zapisy w obecnym kształcie są niespójne z treścią ustawy (zapisy SWZ zawierają niepełne powtórzenie treści art. 98 
ust 6 PZP) co utrudnia Wykonawcom pozyskanie wadium, bowiem firmy ubezpieczeniowe nie chcą wystawiać 
gwarancji ubezpieczeniowych, jeżeli zapisy SWZ są niezgodne z treścią ustawy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35 (Zmiana nr 8a)  

Punkty 16.2.2.5.4 oraz 16.6.1 zostały przez Zamawiającego dostosowane do sytuacji przedmiotowego postępowania 
czyli braku wymogów co do przedmiotowych środków. Jeśli jednak ta modyfikacja utrudnia pozyskanie wadium, 
Zamawiający dokonuje wnioskowanej modyfikacji.    

 

Pkt. 16.2.2.5.4 IDW otrzymuje brzmienie:  
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„zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej”,  
 
Pkt 16.6.1. IDW otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych 
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”  
 
Pytanie nr 36 

W zakresie pkt 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3. SWZ- czy Zamawiający uzna warunek doświadczenia za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wskaże jedno zadanie spełniające jednocześnie wszystkie kryteria, o których mowa w w/w punktach?  
Odpowiedź na pytanie nr 36 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 37 

W zakresie pkt 9.1.2.1. oraz 9.1.2.2.- czy Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji, o których mowa w w/w punktach i 
wskazywanie tej samej osoby na stanowisko kierownika robót torowych oraz kierownika budowy? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37 (Zmiana nr 8b) 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika robót torowych oraz kierownika budowy. 
Zamawiający dodaje w Części SWZ – Instrukcji dla Wykonawców w pkt 9 ppkt h) o treści: 
h) funkcje, o których mowa w pkt. 9.1.2.1. oraz 9.1.2.2. nie mogą być łączone. 
 
Pytanie nr 38 

Dotyczy: Klauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość odstąpienia od zobowiązania wykonawcy do każdorazowego podwyższenia sumy 
gwarancyjnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej co najmniej do wysokości 50% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 38 

Zamawiający nie dopuszcza wnioskowanej zmiany.  
 
Pytanie nr 39 

Dotyczy: Klauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
zaakceptuję po podpisaniu Świadectwa Przejęcie sumę gwarancyjną w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 
w wysokości 20 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki bez względu na wysokość Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 39 

Wysokość sumy gwarancyjnej powinna być skorelowana z wysokości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, tak jak 
wskazuje Kontrakt.  
 
 
Pytanie nr 40 

Dotyczy: Klauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
zaakceptuję w przypadku umowy  ubezpieczenia OC franszyzy redukcyjne dla szkód spowodowanych wibracją, 
osunięciem albo osiadaniem gruntu w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 8 000,00 PLN nie więcej niż 250 
000,00 PLN oraz dla czystych start finansowych w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 8 000,00 PLN. 
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Odpowiedź na pytanie nr 40 

Zamawiający nie dopuszcza powyższych modyfikacji. 
Z przedkładanych w ostatnim czasie w ramach innych postępowań dokumentów ubezpieczeniowych wynika, że 
opisane Umową  warunki są osiągalne na rynku ubezpieczeniowym. W sytuacji, w której okazałoby się, że takie 
wymagane ubezpieczenie nie jest dostępne na rynku, Wykonawca powinien udokumentować brak osiągalności 
danych warunków ubezpieczenia informacją pisemną od brokera ubezpieczeniowego lub dwóch firm 
ubezpieczeniowych oraz zapewnić najbardziej zbliżone do wymaganych, osiągalne rynkowo warunki ubezpieczenia.   
Odpowiednia modyfikacja Klauzuli 18.1. zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 28.  
 
Pytanie nr 41 

Dotyczy: Klauzula 18.5. Ubezpieczenie projektanta. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuję w 
przypadku umowy ubezpieczenia OC projektanta franszyzę redukcyjną w wysokości 100 000 PLN dla szkód innych 
niż szkody osobowe. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41 (Zmiana nr 8c) 

Zamawiający zaakceptuje franszyzę w wysokości do 50.000,00 zł. 
W Klauzuli 18.5. Umowy na końcu dopisuje się: „Dopuszczalna jest franszyza w wysokości do 50.000 zł dla szkód 
innych niż szkody osobowe” 
 
 
Pytanie nr 42 

Dotyczy: Klauzula 18.6 Zakaz wyłączenia. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ze względu na oczekiwanie 
zawarcia umowy ubezpieczenia OC projektanta odstąpi od zakazu wyłączenia wskazanego w kl. 18.6. w odniesieniu 
do umowy ubezpieczenia OC o której mowa w kl. 18.1. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 42 (Zmiana nr 8d)  

Skreśla się Klauzulę 18.6. Zakaz wyłączenia. 
 

 
Pytanie nr 43 

Dotyczy: Klauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń. Prosimy o potwierdzenie, iż zastrzeżenie 
w punkcie 1) (szkody w mieniu zamawiającego i osób trzecich (…) spowodowane wibracją) odnosi się wyłącznie do 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zwracamy uwagę, iż w ramach ubezpieczenia CAR ochrona obejmuje 
przedmiot prowadzonych prac. Odpowiedzialność za szkody w mieniu pozostającym poza kontraktem ubezpieczana 
jest na bazie ubezpieczenia OC, wymaganego innymi postanowieniami umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 43 

Zamawiający potwierdza. Modyfikacja w tym zakresie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie 29.  
 
Pytanie nr 44 

Dotyczy: Klauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń. Prosimy o potwierdzenie, iż zastrzeżenie 
w punkcie 1) (szkody w mieniu zamawiającego i osób trzecich (…) spowodowane wibracją) prosimy o potwierdzenie, 
iż akceptowalnym byłoby rozwiązanie w zakresie ubezpieczenia OC, które zapewnia ochronę dla szkód polegających 
na całkowitym lub częściowym zawaleniu się budynku lub budowli. Zwracamy uwagę, iż ochrona dla pozostałych 
rodzajów szkód (tzw. szkody estetyczne) może nie być dostępna na rynku ubezpieczeniowym, względnie będzie 
dostępna, jednak z bardzo niewielkim limitem (maksymalnie kilkuset tysięcy złotych na jedno i wszystkie zdarzenia). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44 

Z przedkładanych w ostatnim czasie w ramach innych postępowań dokumentów ubezpieczeniowych wynika, że 
opisane warunki są osiągalne na rynku ubezpieczeniowym. W sytuacji, w której okazałoby się, że takie wymagane 
ubezpieczenie nie jest dostępne na rynku, Wykonawca powinien udokumentować brak osiągalności danych 
warunków ubezpieczenia informacją pisemną od brokera ubezpieczeniowego lub dwóch firm ubezpieczeniowych 
oraz zapewnić najbardziej zbliżone do wymaganych, osiągalne rynkowo warunki ubezpieczenia.   
Modyfikacja w zakresie Klauzuli 18.1. jest zawarta w odpowiedzi na pytanie 28.   
 
Pytanie nr 45 

Dotyczy: Klauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń. Prosimy o potwierdzenie, iż zastrzeżenie 
w punkcie 3) (szkody w istniejących kablach (…)) odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Zwracamy uwagę, iż w ramach ubezpieczenia CAR ochrona obejmuje przedmiot prowadzonych prac. 
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Odpowiedzialność za szkody w mieniu pozostającym poza kontraktem ubezpieczana jest na bazie ubezpieczenia 
OC, wymaganego innymi postanowieniami umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 45 

Zamawiający potwierdza. Modyfikacja w tym zakresie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie 29.  
 
 
Pytanie nr 46 

Dotyczy: Klauzula 18.1. Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń. Prosimy o potwierdzenie, iż zastrzeżenie 
w punkcie 4) (szkody spowodowane siłami natury) odnosi się wyłącznie do ubezpieczenia CAR. Zwracamy uwagę, iż 
działanie sił natury zazwyczaj traktowane jest jako działanie siły wyższej, wyłączające odpowiedzialność 
odszkodowawczą ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia OC. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 46 

Zamawiający potwierdza. Modyfikacja w tym zakresie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie 29.  
 
Pytanie nr 47 

Proszę o informację na temat planowanego terminu uzyskania decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji lub jej 
przekazanie w przypadku jeżeli już została wydana. 
Odpowiedź na pytanie nr 47 

Zamawiający uzyskał decyzję ZRID. Decyzja ZRID zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu.  
 
Pytanie nr 48 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID wystąpił również o nadanie w/w 
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 
Odpowiedź na pytanie nr 48 

Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 50 

W odniesieniu do Klauzuli 2 p. 2.1 prosimy o umożliwienie przekazania placu budowy i rozpoczęcia prac na 
podstawie etapowego przekazywania PW uzgodnionego z Inżynierem i niezbędnego w zakresie realizacji bieżących 
prac 
Odpowiedź na pytanie nr 50 

Zamawiający umożliwi przekazania placu budowy i rozpoczęcia prac na podstawie etapowego przekazywania PW 
uzgodnionego z Inżynierem i niezbędnego w zakresie realizacji bieżących prac. 
 
Pytanie nr 51 

Proszę o potwierdzenie, że udostępniony przez Zamawiającego Projekt Budowlany jest tożsamy z Projektem 
Budowlanym stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, który obecnie jest procedowany w UM 
Odpowiedź na pytanie nr 51 

Po uwzględnieniu zmiany nr 3 potwierdza się, że udostępniony przez Zamawiającego Projekt Budowlany jest 
tożsamy z Projektem Budowlanym stanowiącym załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 
 
Pytanie nr 52 

Proszę o potwierdzenie, że zakres wszystkich robót objętych przedmiotowym zamówieniem został uwzględniony w 
zakresie wniosku o wydanie decyzji ZRID 
Odpowiedź na pytanie nr 52 

Zamawiający potwierdza.  
 
 
Pytanie nr 53 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 1.2.c Wykonawca odpowiedzialny jest za koordynację inwestycji z planowanym 
zadaniem: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Dubois we Wrocławiu na odcinku od Mostów Mieszczańskich do ul. 
Pomorskiej” Proszę o informację na jakim etapie inwestycyjnym obecnie jest zadanie związane z budową drogi 
rowerowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 53 

Dla zadania „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Dubois we Wrocławiu na odcinku od Mostów Mieszczańskich do 
ul. Pomorskiej” został opracowany projekt budowlany i dokonano zgłoszenia robót. Dokumentacja dla realizacji tego 
zadania zostanie przekazana Wykonawcy wybranemu do realizacji niniejszej inwestycji. 
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Pytanie nr 54 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 1.2.c Wykonawca odpowiedzialny jest za koordynację inwestycji z planowanym 
zadaniem: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Dubois we Wrocławiu na odcinku od Mostów Mieszczańskich do ul. 
Pomorskiej” Proszę o potwierdzenie, że rozwiązania projektowe dotyczące przebudowy ul. Pomorskiej są nadrzędne 
i zostały uwzględnione w Dokumentacji Projektowej obejmującej budowę drogi rowerowej 
Odpowiedź na pytanie nr 54 

Zamawiający informuje, że projekty budowlane dla obu zadań zostały ze sobą skoordynowane. 
 
Pytanie nr 55 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 1.3.1.10 Wykonawca odpowiedzialny jest m.in. za sprawowanie Nadzoru Autorskiego 
w zakresie opracowanej przez siebie Dokumentacji Projektowej. Proszę o potwierdzenie, że Nadzór Autorski w 
zakresie Projektu Budowlanego jest po stronie Zamawiającego 
Odpowiedź na pytanie nr 55 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 56 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 2.1.1.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji od zarządcy drogi na 
lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego – biorąc pod uwagę, że Zamawiający opracował i uzgodnił Projekt 
Budowlany, proszę o potwierdzenie, że zapis ten jest nieaktualny lub doprecyzowanie jakie obiekty Zamawiający ma 
tutaj na myśli 
Odpowiedź na pytanie nr 56 

Zamawiający potwierdza, że zapis jest nieaktualny. 
 
Pytanie nr 57 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 2.1.1.10 na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania, w imieniu właściciela sieci, 
na podstawie jego pełnomocnictwa i na jego rzecz, decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz z 
naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi  - proszę o potwierdzenie, że wszystkie Podmioty których dotyczy ten 
obowiązek uzgodniły i zaakceptowały warunki jakie wynikać będą z takiej decyzji, w tym także wysokość naliczanych 
opłat. Jakie będzie stanowisko i decyzja Zamawiającego, jeśli przez któregoś z Podmiotów warunki te nie zostaną 
zaakceptowane 
Odpowiedź na pytanie nr 57 

Na kontrakcie nie będzie potrzeby uzyskiwania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz z naliczeniem 
opłaty przez zarządcę drogi. Zapis PFU punkt 2.1.1.10 jest nieaktualny. 
 
Pytanie nr 58 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 2.1.1.10 na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania, w imieniu właściciela s ieci, 
na podstawie jego pełnomocnictwa i na jego rzecz, decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz z 
naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi  - proszę o potwierdzenie, że wszystkie Podmioty których dotyczy ten 
obowiązek udzielą wykonawcy stosownych pełnomocnictw. Jakie będzie stanowisko i decyzja Zamawiającego, jeśli 
któryś z Podmiotów odmówi jego udzielenia 
Odpowiedź na pytanie nr 58 

Patrz odpowiedź nr 57 
 
Pytanie nr 59 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 2.1.3 w przypadku stosowania elementów infrastruktury niezgodnych z 
obowiązującymi przepisami należy uzyskać stosowne odstępstwo. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie rozwiązania 
ujęte w Projekcie Budowlanym są zgodne z obowiązującymi przepisami lub, w przypadku braku takiej zgodności, 
Zamawiający uzyskał stosowne odstępstwa od warunków technicznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 59 

Wszystkie rozwiązania ujęte w Projekcie Budowlanym są zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający 
uzyskał również stosowne odstępstwa od przepisów. 
 
Pytanie nr 60 

Zgodnie z zapisami PFU punkt 2.3.14 Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z zajęciem 
nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych – proszę o potwierdzenie, że chodzi tutaj o koszty 
związane z ewentualnym  zajęciem nieruchomości poza tymi jakie wskazane zostały i ujęte w zakresie decyzji ZRID 
Odpowiedź na pytanie nr 60 
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Nie ma takich działek i Wykonawca nie będzie ponosił kosztów. 
 
Pytanie nr 61 

Zgodnie z pozycją nr 84 przedmiaru drogowego do wykonania jest mur z cegły klinkierowej z przeszk leniami. W celu 
poprawnej kalkulacji ceny prosimy o sprecyzowanie typu oraz wymagań dotyczących przeszkleń. 
Odpowiedź na pytanie nr 61 

Wymagania odnośnie szkła: 
Szkło bezbarwne bezpieczne VSG 55.2, klasy 2 wg PN-EN 12600:2004 „Szkło w budownictwie. Badanie wahadłem. 
Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego”., montowane w ramach aluminiowych, bez wymagań 
akustycznych i cieplnych. Ramy montowane do słupków aluminiowych kotwionych do muru z cegły klinkierowej 
(trzpieni żelbetowych w murze). 
Ramy aluminiowe i słupki w kolorze naturalnego aluminium szczotkowanego. 
Szerokość ram i rozstaw słupków ok 900 mm. 
 
 
Pytanie nr 62 

Zgodnie z projektem część chodników oraz dróg rowerowych przewidziana jest do wykonania w technologii 
nawierzchni mineralno-żywicznej (terraway) o grubości 2,5cm. Prosimy o informację w jaki sposób odbywać się 
będzie utrzymanie zimowe na powyższym zakresie. Pragniemy zwrócić uwagę, iż podana grubość nawierzchni nie 
będzie odpowiednia dla mechanicznego odśnieżania w postaci niewielkich ciągników, gdyż może to doprowadzić do 
jej spękania. 
Odpowiedź na pytanie nr 62 

Należy przewidzieć realizację robót zgodnie z SIWZ. Sposób utrzymania zimowego nawierzchni należy podać w 
karcie gwarancyjnej. 
 
Pytanie nr 63 

W Warunkach szczególnych Aktu Umowy w klauzuli 13.1 p. IV. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 
Zamawiający wskazuje branże dla których przewidziana jest Waloryzacja i odnosi je do wskaźników publikowanych 
w Biuletynie Sekocenbud "Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW" - Roz. III, tab. 11 "Zmiany 
cen obiektów inżynieryjnych". Jednakże nie wszystkie branże wskazane przez Zamawiającego mają bezpośrednie 
odpowiedniki w tabeli Sekocenbud. Prosimy zatem o potwierdzenie, że branże Sieci Teletechniczne i Sygnalizacja 
Świetlna będą rozliczane wg wskaźnika Linie Telekomunikacyjne; branża Sieci Trakcyjne będzie rozliczana wg 
wskaźnika Linie elektroenergetyczne; branża Zieleń będzie rozliczana wg wskaźnika Drogi kołowe. 
Odpowiedź na pytanie nr 63 

Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 64  

W Warunkach szczególnych Aktu Umowy w klauzuli 13.1 p. IV. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 
Zamawiający wskazuje branże dla których przewidziana jest Waloryzacja. Wnosimy o przypisanie pozycji z 
Zestawienia kosztów zadania do poszczególnych branż wymienionych przez Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 64 (Zmiana nr 8e) 

 W Klauzuli 13.1. pkt IV 2) („Waloryzacja wynagrodzenia za wykonanie Robót”) po zapisie: 
 
„Wynagrodzenie umowne za wykonane roboty budowlane wchodzące w zakresie Robót odnoszące się do danej 
branży, to jest: 
 
- Drogi kołowe (w tym także torowiska), 
- Przyłącza i sieci gazowe, 
- Przyłącza i sieci ciepłownicze, 
- Przyłącza i sieci wodociągowe, 
- przyłącza i sieci kanalizacyjne ( w tym deszczowe), drenaż,  
- Sieci teletechniczne, 
- sieci trakcyjne, 
- Sygnalizacja świetlna,  
- Zieleń, 
- Linie elektroenergetyczne, 
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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” 
 
dodaje się zapis: 
„gdzie poszczególne pozycje z Zestawienia Kosztów Zadania przypisane są do następujących grup obiektów 
inżynieryjnych: 
 

  Pozycje z Zestawienia Kosztów Zadania Grupa obiektów inżynieryjnych  

1.   Roboty branży drogowej Drogi Kołowe 

2.   Roboty branży torowej Drogi Kołowe  

3.   Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej Przyłącza i sieci Kanalizacyjne  

4.   Przebudowa i budowa sieci wodociągowej Przyłącza i Sieci wodociągowe 

5.   
Odtworzenie nawierzchni po robotach rozkopowych (poza 
zakresem przebudowy układu drogowego) 

Drogi Kołowe  

6.   Przebudowa kanalizacji deszczowej – wpusty i przykanaliki Przyłącza i sieci Kanalizacyjne  

7.   Przebudowa kanalizacji deszczowej - sieci Przyłącza i sieci Kanalizacyjne  

8.   Przebudowa i budowa sieci gazowej Przyłącza i sieci gazowe 

9.   Zabezpieczenie sieci ciepłowniczych Przyłącza i sieci ciepłownicze 

10.   Kolizje elektroenergetyczne Linie elektroenergetyczne 

11.   Sygnalizacja świetlna i ITS Linie telekomunikacyjne  

12.   Oświetlenie Linie elektroenergetyczne 

13.   Roboty branży elektrotrakcyjnej Linie elektroenergetyczne 

14.   Roboty branża telekomunikacyjnej – MKT, KSU, kolizje Linie telekomunikacyjne  

15.   Inżynieria ruchu Drogi Kołowe  

16.   Zieleń Drogi Kołowe  
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17. Drenaż  Przyłącza i sieci Kanalizacyjne  

 „ 
 

Dodatkowo dokonuje się następujących zmian we Wzorze umowy: 

- w Klauzuli 13.1. pkt 1) ppkt 3 o brzmieniu: „Łączna wartość zmiany wynagrodzenia nie może być wyższa niż 

10% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie prac projektowych wynikającego z Zestawienia Kosztów Zadania  

(tzw. maksymalna wartość wszystkich zmian)” 

otrzymuje brzmienie: 

„Łączna wartość podwyższenia wynagrodzenia za prace projektowe nie może być wyższa niż 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto za wykonanie prac projektowych wynikającego z Zestawienia Kosztów Zadania. Łączna 

wartość obniżenia wynagrodzenia za prace projektowe nie może być wyższa niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto 

za wykonanie prac projektowych wynikającego z Zestawienia Kosztów Zadania. „ 

 

- w Klauzuli 13.1. pkt 2) fraza o brzmieniu: „Łączna wartość podwyższenia wynagrodzenia nie może być wyższa 

niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie prac projektowych wynikającego z Zestawienia Kosztów 

Zadania  dla robót budowlanych. 

Wzrost wartości wynagrodzenia w ramach danej branży uzasadnia waloryzację tylko w zakresie tej branży, w której 

nastąpił wzrost cen. 

Łączna wartość obniżenia wynagrodzenia nie może być wyższa niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto                            

za wykonanie prac projektowych wynikającego z Zestawienia Kosztów Zadania  dla robót budowlanych.” 

 

otrzymuje brzmienie: 
 
„Łączna wartość podwyższenia wynagrodzenia nie może być wyższa niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 

to jest kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

Wzrost wartości wynagrodzenia w ramach danej branży uzasadnia waloryzację tylko w zakresie tej branży, w której 

nastąpił wzrost cen. 

Łączna wartość obniżenia wynagrodzenia nie może być wyższa niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.” 

 
Pytanie nr 65 

Wnosimy o wyjaśnienie z jakiej nawierzchni ma być wykonany zabruk za krawężnikiem? Wg planu sytuacyjnego PZT 
ma być to nawierzchnia z płyt betonowych (kolor jasnoniebieski w legendzie) natomiast wg przekrojów ma to być 
nawierzchnia z kostki kamiennej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 65 

Zabruk za krawężnikiem oraz pozostałe nawierzchnie pokazane kolorem jasnoniebieskim mają być wykonane z 
kostki kamiennej. Płyty za krawężnikiem mają być wykonane wyłącznie przy południowym krawężniku ul. Łowieckiej.   
 
Pytanie nr 66 

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnia chodnika z płyt kamiennych ma zostać wykonana z płyt staroużytecznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 66 

Zgodnie z projektem budowlanym nawierzchnie chodnika należy wykonać z płyt kamiennych staroużytecznych oraz z 
płyt nowych. Zgodnie z zaleceniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy maksymalnie 
wykorzystać płyty staroużyteczne jako nawierzchnie chodników.  
 
Pytanie nr 67 

Prosimy o podanie dokładnego kilometraża występowania nawierzchni z płyt kamiennych, ponieważ podany opis 
może być różnie interpretowany 
Odpowiedź na pytanie nr 67 

Występowanie płyt kamiennych: 
Strona lewa: od km 0+512 do km 0+541; od km 0+637 do km 0+702; od km 0+909 do km 0+952 (chodnik przy 
budynkach Plac Staszica 12-16) 
Strona prawa: od km 0+193 do km 0+662 
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Pytanie nr 68 

Załączona dokumentacja DOR obejmuje swoim zakresem także etap I przebudowy ul. Pomorskiej (od Mostu 
Pomorskiego północnego do skrzyżowania z ul. Dubois), który realizowany jest przez innego Wykonawcę. Czy 
zakres ten także wchodzi w zakres przetargu? Jeżeli nie to prosimy o dokładne określenie granicy zakresów do 
wykonania w ramach prowadzonego postępowania. 
Odpowiedź na pytanie nr 68 (Zmiana nr 8f) 

Przetarg realizowany jest w formule projektuj i buduj. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i zatwierdzenie 
projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie projektu załączonego do przetargu. Na potrzeby przygotowania 
oferty przekazujemy plan sytuacyjny oznakowania dla Etapu I (w realizacji). Jako nowe należy przyjąć znaki pionowe 
i poziome oraz urządzenia BRD niewystępujące w Etapie I. Ponadto należy przyjąć demontaż znaków i urządzeń 
BRD z Etapu I nie występujących w Etapie II oraz usunięcie tymczasowego oznakowania poziomego (zgodnie z 
legendą). 
 
Pytanie nr 69 

Zgodnie z DUŚ " W torowisku należy zastosować szyny w zalewie z wypełnieniem wibroizolacyjnym" - czy 
zaprojektowane rozwiązanie w PB i PZT w pełni spełnia ten warunek? 
Odpowiedź na pytanie nr 69 

Zastosowane rozwiązania są zgodne z DŚU. 
 
Pytanie nr 70 

Prosimy o potwierdzenie, że pod torowiskiem nie ma obowiązku stosowania mat antywibracyjnych. 
Odpowiedź na pytanie nr 70 

Zamawiający potwierdza, że pod torowiskiem nie ma obowiązku stosowania mat antywibracyjnych. 
 
Pytanie nr 71 

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana konstrukcja ze staroużytecznej kostki granitowej spełnia wymóg DŚU w 
zakresie obniżenia poziomu hałasu. 
Odpowiedź na pytanie nr 71 

Torowisko należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 
 
Pytanie nr 72 

Czy w zakresie Wykonawcy jest przeprowadzenie pomiarów poziomu hałasu przed i po realizacji inwestycji? 
Odpowiedź na pytanie nr 72 

Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzania pomiarów poziomu hałasu przed i po realizacji inwestycji. 
 
Pytanie nr 73 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę nawierzchni z kostki kamiennej w torowisku tramwajowym na inną, która w 
zdecydowanie lepszy sposób obniży poziom hałasu i podniesie standard użytkowania i obniży koszty utrzymania 
nawierzchni? 
Odpowiedź na pytanie nr 73 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni (nawierzchnia z kostki kamiennej w torowisku jest wymogiem 
DWKZ). 
 
Pytanie nr 74 

Czy Zamawiający wymaga inwentaryzacji oraz stałego i bieżącego poziomu drgań i osiadań przyległych budynków 
do terenu budowy? 
Odpowiedź na pytanie nr 74 

Nie ma takich wymogów 
 
Pytanie nr 75 

Dotyczy odwodnienia torowiska. Udostępniona dokumentacja nie zawiera opisu oraz schematów rozwiązania 
odwodnienia torowiska. Projekt branży sanitarnej zawiera schemat przyłączy który odsyła do odrębnego opracowania 
branży torowej które nie zostało udostępnione.  Prosimy o informację jaką technologię odwodnienia należy przyjąć do 
wyceny dla odwodnienia zwrotnic oraz do odwodnienia torowiska . 
Odpowiedź na pytanie nr 75 

Odwodnienie (odprowadzenie wody przykanalikami) z obszaru torowiska jest podzielone i ujęte w dwóch 
dokumentacjach – branży torowej oraz branży sanitarnej Kanalizacja deszczowa. Przykanaliki odprowadzające wodę 
z odwodnienia torowego (oznaczone na planach branży kanalizacji deszczowej od punktu OT) są ujęte w 
dokumentacji części sanitarnej – Kanalizacja deszczowa (m.in. na rys PB-01-KAN-3.2, oraz w przedmiarze 
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4_KANALIZACJA DESZCZOWA pkt II Montaż kanałów 4.1 Roboty montażowe - o sumarycznej długości 575,5 mb 
(w pozycji są ujęte też inne przykanaliki kanalizacji deszczowej DN160). 
Szczegóły odwodnienia torowiska należy opracować w projekcie wykonawczym. 
 
Pytanie nr 76 

Dotyczy odwodnienia torowiska. Prosimy o informację czy do oferty należy przyjąć odwodnienie liniowe torowiska np. 
typu FASERFIX TRAFFIC TRAM  odwodnienie liniowe ( bądź równoważne) w miejscu występowania przykanalików  
o nazwie OT3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20. 
Odpowiedź na pytanie nr 76 

Zamawiający potwierdza, że można zastosować wskazany w pytaniu system odwodnienia liniowego. 
 
Pytanie nr 77 

Dotyczy odwodnienia torowiska. Prosimy o informację czy do oferty należy przyjąć odwodnienie liniowe torowiska np. 
typu FASERFIX TRAFFIC TRAM  odwodnienie punktowe „ wpust z okrągłym króćcem DN 200mm” ( bądź 
równoważne) w miejscu występowania przykanalików  o nazwie OT3,4,5,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20. 
Odpowiedź na pytanie nr 77 

Zamawiający potwierdza, że można zastosować wskazany w pytaniu system odwodnienia punktowego. 
 
Pytanie nr 78 

Dotyczy odwodnienia torowiska. Na schemacie podłączenia przyłączy elementów odwodnienia torowiska 
zaznaczono np. Schemat 10 dotyczący  odwodnienia zwrotnic na którym znajduje się studnia z łapaczem oleju. 
Prosimy o informację w jakiej technologii należy przyjąć do wyceny odwodnienie zwrotnic czy będzie to odwodnienie 
wyłącznie skrzynek zwrotnic czy Zamawiający przewiduje wykonanie odwodnienia fragmentu torowiska za pomocą 
drenażu. Jeżeli należy wycenić drenaż proszę o informację na jakiej długości i w jakiej technologii od każdej studni z 
łapaczem oleju należy przyjąć drenaż.    
Odpowiedź na pytanie nr 78 

Zaprojektowany drenaż jest retencyjno-chłonnym i nie ma podłączenia do studni z łapaczem oleju. 
 
Pytanie nr 79 

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna . Prosimy o wskazanie technologii włączenia  
projektowanego kanału kamionkowego DN 500mm do istniejącego kolektora k1200x1920 Si2,1 na nowy wlot oraz 
Si2.1.1 na istniejący wlot . Prosimy o udostępnienie opisu robót i technologii jaką należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź na pytanie nr 79 

Włączenia projektowanego kanału kamionkowego KS2 DN 500mm do istniejącego kolektora ogólnospławnego w 
miejscu oznaczonym jako Si2.1; oraz włączenie projektowanego kanału kamionkowego KS2.1 DN 400mm do 
istniejącego kolektora w miejscu oznaczonym jako Si2.1.1 należy wykonać wg standardów i wymogów MPWIK S.A. 
Rozwiązania szczegółowe włączenia tych proj. kanałów do istn. kanalizacji powinno być przedstawione w projekcie 
wykonawczym i uzgodnione z MPWIK S.A.  
 
 
Pytanie nr 80 

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna .  Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju 
materiału jaki należy przyjąć do wyceny rurociągów czy mają to być rury strukturalne  PEHD o gładkiej ściance wewn. 
czy rury PP lite. Opis techniczny dopuszcza wariantowe zastosowanie materiałów. 
Odpowiedź na pytanie nr 80 

W projekcie budowlanym zastosowano wariantowość materiałową, która nie wprowadza zawężenia dla jednego typu 
produktu. Ma to też związek m.in. z dostępnością wszystkich projektowych średnic dla danego materiału rur. Rodzaj 
materiału jest opisany w dokumentacji projektowej branży sanitarnej pn. Projekt sieci kanalizacji ogólnospławnej i 
kanalizacji deszczowej. Zastosowany materiał dla budowy rurociągów musi być zgodny z tym opisem.  
 
Pytanie nr 81 

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna. W udostępnianej dokumentacji przetargowej nie 
określono wielkości studni rewizyjnych. Jedynym źródłem jest przedmiar robót który nie jest wiążący. Prosimy o 
potwierdzenie że studnie kanalizacyjne DN 1500mm występują o nazwach : od D5.1 do D5.5 ; studnie kanalizacyjne 
DN 1200mm występują o nazwach : od D9.1 do D9.9, D5.6, D5.7, S2.1, S13,1, S4.1, S5.1, S2.1.3 a pozostałe 
studnie należy przyjąć o wymiarach DN 1000mm. 
Odpowiedź na pytanie nr 81 

Projekt budowlany nie ma zestawienia szczegółowego dla studni rewizyjnych. Takie zestawienie (z rzędnymi, 
średnicami podłączonych kanałów, średnicami studni, kątami włączeń) powinno być wykonane na etapie projektu 
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wykonawczego i uzgodnione z MPWIK S.A. Dla prawidłowego wycenienia robót (na podstawie projektu 
budowlanego) ilości studni wraz ze średnicami zostały podane w przedmiarze branży sanitarnej. 
 
Pytanie nr 82 

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna. Prosimy o potwierdzenie że zwieńczenie studni 
zlokalizowanych w jezdni należy wykonać za pomocą zwężki asymetrycznej. 
Odpowiedź na pytanie nr 82 

Projekt budowlany określa typ zwieńczenia studni (m.in. w opisie części kanalizacji ogólnospławnej w pkt 5.2, oraz 
części kanalizacji deszczowej w pkt 6.3). Typ zwieńczenia dla każdej studni z osobna powinien być dobrany na 
etapie projektu wykonawczego i uzgodniony z MPWIK S.A. i ZDIUM.  
 
Pytanie nr 83 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o potwierdzenie że renowację istn. 
kolektora 500x750 należy wykonać wyłącznie na odcinku Si7.1-Si7.3, kończąc prace w punkcie S7.1 oraz z drugiej 
strony Si7.3. 
Odpowiedź na pytanie nr 83 

Potwierdzamy, że renowację kolektora ogólnospławnego 500x750 należy wykonać wyłącznie na odcinku Si7.1-Si7. 
 
Pytanie nr 84 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o informację czy Zamawiający 
posiada uzgodniony z gestorem projekt etapowania robót i tymczasowego przepięcia ścieków na czas prowadzenia 
robót renowacyjnych. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu lub uzgodnienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 84 

Projekt budowlany nie był uzgadniany z MPWIK S.A. pod względem tymczasowego przepięcia ścieków na czas 
prowadzenia robót renowacyjnych. Nie był też wykonywany projekt tymczasowego przepięcia ścieków na czas 
prowadzenia robót renowacyjnych. Uzgodnienie takie należy uzyskać z MPWIK na etapie projektu wykonawczego 
oraz samego wykonawstwa z mistrzem rejonu z ramienia MPWIK S.A. 
 
 
Pytanie nr 85 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o informację czy na czas 
prowadzenia robót renowacyjnych jest możliwość całkowitego odcięcia napływu ścieków i przekierowania ich do 
innego punktu odbioru. Jeżeli tak, prosimy o informacje na temat planowanego etapowania robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 85 

Projekt budowlany dotyczący renowacji istn. kanału 500x750 nie był uzgadniany z MPWIK S.A. pod względem 
tymczasowego przepięcia ścieków na czas prowadzenia robót renowacyjnych. Nie było też wykonywane etapowanie 
dla prowadzenia robót renowacyjnych. Etapowanie tych robót oraz uzgodnienie tymczasowego przepięcia ścieków 
należy wykonać na etapie projektu wykonawczego oraz samego wykonawstwa i uzgodnić z MPWIK S.A. W projekcie 
budowlanym zawarto informację: „Technologia wykonania renowacji zgodnie z projektem technologicznym 
wykonawcy”. 
 
Pytanie nr 86 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o informację czy w zakresie robót 
jest wykonanie renowacji istniejącej komory „Si7.1”. Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów przekroju oraz wysokości 
jakie należy uwzględnić w wycenie . Udostępniona dokumentacja nie określa kluczowych parametrów technicznych 
niezbędnych do wyceny. 
Odpowiedź na pytanie nr 86 

W miejscu oznaczonym jako Si7.1 i oznaczającym koniec odcinka kanału poddanego renowacji nie ma komory. W 
miejscu tym jest włączenie pod kątem kanału 500x750 do kolektora ogólnospławnego 1920/1280. Należy poddać 
renowacji tylko kanał 500x750. Nie należy wykonywać renowacji kanału ogólnospławnego 1920/1280. 
 
Pytanie nr 87 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o informację czy w zakresie robót 
jest wykonanie renowacji istniejącej komory „Si7.2”. Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów przekroju oraz wysokości 
jakie należy uwzględnić w wycenie . Udostępniona dokumentacja nie określa kluczowych parametrów technicznych 
niezbędnych do wyceny. 
Odpowiedź na pytanie nr 87 

W miejscu oznaczonym jako Si7.2 występuje studnia zabudowana na kanale murowanym z cegły kanalizacyjnej 
(poprzez wycięcie stropu kanału). Do wysokości około 0,5m nad kinetą wykładzina z cegły klinkierowej – braki do 
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uzupełnienia. Powyżej nadbudowa z kręgów betonowych DN1000 mm i zwężki asymetrycznej. Stan kręgów 
betonowych – dobry. Brak stopni złazowych w górnej części studni lub silnie skorodowane – do wymiany. Wysokość 
studni jest podana na mapie dc. projektowych. Renowację należy wykonać wg wytycznych zawartych w projekcie 
budowlanym. 
 
Pytanie nr 88 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o informację czy w zakresie robót 
jest wykonanie renowacji istniejącej komory „Si7.3”. Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów przekroju oraz wysokości 
jakie należy uwzględnić w wycenie . Udostępniona dokumentacja nie określa kluczowych parametrów technicznych 
niezbędnych do wyceny. 
Odpowiedź na pytanie nr 88 

W miejscu oznaczonym jako Si7.3 występuje studnia rewizyjna. Komora prostokątna murowana z cegły, brak stopni 
lub silnie skorodowane (do wymiany), ubytki spoin do uzupełnienia. Studnia o wymiarach 0,9x0,9m. Wysokość studni 
jest podana na mapie dc. projektowych. Renowację należy wykonać wg wytycznych zawartych w projekcie 
budowlanym. 
 
Pytanie nr 89 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w 
dokumentacji przetargowej. Podane w dokumentacji projektowej parametry modułu sprężystości nie pokrywa się z 
wskazaną grubością ścianki. Prosimy o podanie wymaganej sztywności obwodowej SN w kN/m2 rękawów szklanych 
po utwardzeniu żywicy. 
Odpowiedź na pytanie nr 89 

Nie oznacza się sztywności obwodowej dla przekrojów niekołowych (w przedmiotowym przypadku przekrój jajowy). 
Wymaganą grubość ścianki rękawa określono dla materiału o module sprężystości krótkookresowym E=16000 MPa.  
W opisie do projektu budowlanego zawarto także taki zapis: „Uwaga: Dopuszcza się zmianę parametrów rękawa w 
dostosowaniu do stanu rzeczywistego po ponownym sprawdzeniu potwierdzonym obliczeniami statyczno –
wytrzymałościowymi”. W przypadku zastosowania innego materiału konieczne jest ponowne wyznaczenie grubości 
ścianki rękawa. 
 
Pytanie nr 90 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o udostępnienie dokumentu opinii 
technicznej lub oceny stanu technicznego kolektora przewidzianego do renowacji na podstawie którego została 
przyjęta technologia renowacji i parametry rękawów a także na którą powołuje się autor projektu w materiałach 
wyjściowych do projektowania. 
Odpowiedź na pytanie nr 90 

Ekspertyza techniczna kanałów wraz ze sposobem renowacji kanałów ogólnospławnych 500x750 (480x720) pod pl. 
Strzeleckim, która jest przywołana w projekcie budowlanym zostanie udostępniona na etapie wykonywania projektu 
wykonawczego, jeśli zajdzie taka potrzeba.     
 
Pytanie nr 91 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Zgodnie z informacją zawartą w 
dokumentacji na odcinku o długości 11,5m kanał przewidziany do renowacji zmienia swój przekrój na prostokątny. 
Prosimy o podanie wymiarów szerokości oraz wysokości jaką należy przyjąć do wyceny renowacji. Na podstawie 
udostępnionej dokumentacji Oferent nie jest w stanie określić dokładnego zakresu robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 91 

Dokładne wymiary (w tym szerokość oraz wysokość) kanału, który należy poddać renowację należy określić po 
dokładnym przekamerowaniu kanału na etapie samego wykonawstwa. Do wyceny należy przyjąć wymiar kanału na 
odcinku 11,5m (gdzie zmienia swój przekrój na prostokątny) podobny jak dla przekroju jajowego, czyli 500x750mm. 
Zapisy dotyczące zmian przekroju są zawarte w opisie projektu budowlanego: „Z uwagi na zmianę profilu kanału 
należy zastosować odpowiednią technologię wykonania rękawa z zastosowaniem traperów pozwalających na 
połączenie odcinków o różnych kształtach. Przed wykonaniem rękawów zarówno jajowego jak i dla odcinka o 
nietypowym kształcie należy wykonać pomiary sprawdzające rzeczywistego przekroju kanału”. 
 
Pytanie nr 92 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 500x750”. Prosimy o wskazanie wymagań 
materiałowych, rodzaju wykładziny jaką należy przyjąć do renowacji oraz technologii utwardzania. 
Odpowiedź na pytanie nr 92 

Zastosować można dowolny rękaw. Ze względu na przepustowość kanału po renowacji, wskazane jest zastosowanie 
rękawa o możliwie wysokim module sprężystości (w obliczeniach przyjęto E=16000 MPa) takie rękawy są jednak 



 

25 

 

stosunkowo sztywne i mogą wystąpić pewne trudności w ich układaniu. Zastosować można rękawy o dowolnej 
technologii utwardzania. 
 
Materiał dla renowacji kanału 500x750 jest opisany w części opisowej projektu budowlanego branży sanitarnej dla 
kanalizacji ogólnospławnej. W opisie do projektu budowlanego zawarto także taki zapis: Uwaga: Dopuszcza się 
zmianę parametrów rękawa w dostosowaniu do stanu rzeczywistego po ponownym sprawdzeniu potwierdzonym 
obliczeniami statyczno –wytrzymałościowymi.  

Ostateczne rozwiązania dotyczące renowacji (w tym zastosowanego materiału, rodzaju wykładziny jaką należy 
przyjąć do renowacji oraz technologii utwardzania) należy wykonać na etapie projektu wykonawczego oraz samego 
wykonawstwa i uzgodnić z MPWIK S.A. 
 
Pytanie nr 93 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x1200. Prosimy o potwierdzenie że renowację istn. 
kolektora należy wykonać wyłącznie na odcinku Komora 1- Komora 2. 
Odpowiedź na pytanie nr 93 

Potwierdzamy, renowację istn. kanałów ogólnospławnych 2x1200mm należy wykonać na odcinku Komora 1- Komora 
2. 
 
Pytanie nr 94 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x 1200”. Prosimy o informację czy Zamawiający 
posiada uzgodniony z gestorem projekt etapowania robót i tymczasowego przepięcia ścieków na czas prowadzenia 
robót renowacyjnych. Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu lub uzgodnienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 94 

Projekt budowlany nie był uzgadniany z MPWIK S.A. pod względem tymczasowego przepięcia ścieków na czas 
prowadzenia robót renowacyjnych. Nie był też wykonywany projekt etapowania robót wraz z tymczasowym 
przepięciem ścieków na czas prowadzenia robót renowacyjnych. Uzgodnienie takie należy uzyskać z MPWIK na 
etapie projektu wykonawczego oraz samego wykonawstwa z mistrzem rejonu z ramienia MPWIK S.A. 
 
Pytanie nr 95 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x 1200”. Prosimy o informację czy na czas 
prowadzenia robót renowacyjnych jest możliwość całkowitego odcięcia napływu ścieków i przekierowania ich do 
innego punktu odbioru. Jeżeli tak, prosimy o informacje na temat planowanego etapowania robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 95 

Projekt budowlany dotyczący renowacji istn. kanału 2x1200  nie był uzgadniany z MPWIK S.A. pod względem 
tymczasowego przepięcia ścieków na czas prowadzenia robót renowacyjnych. Nie było też wykonywane etapowanie 
dla prowadzenia robót renowacyjnych. Etapowanie tych robót oraz uzgodnienie tymczasowego przepięcia ścieków 
należy wykonać na etapie projektu wykonawczego oraz samego wykonawstwa i uzgodnić z MPWIK S.A. W projekcie 
budowlanym zawarto informację: Technologia wykonania renowacji zgodnie z projektem technologicznym 
wykonawcy. 
 
Pytanie nr 96 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x 1200”. Prosimy o informację czy w zakresie robót jest 
wykonanie renowacji istniejącej „Komory 2”. Jeżeli tak prosimy o podanie wymiarów przekroju oraz wysokości jakie 
należy uwzględnić w wycenie . Udostępniona dokumentacja nie określa kluczowych parametrów technicznych 
niezbędnych do wyceny. 
Odpowiedź na pytanie nr 96 

Komora murowana z cegły kanalizacyjnej zlokalizowana w ciągu kolektora ogólnospławnego. Rzędne góra/dół 
112,99/110,78 m npm (wg mapy).  

Wymiary komory w świetle  szerokość 3,55m i długość 1,6m, wysokość od dna do stropu komory około H=1,8 m  
 
Pytanie nr 97 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x 1200”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w 
dokumentacji przetargowej. Podane w dokumentacji projektowej parametry modułu sprężystości nie pokrywa się z 
wskazaną grubością ścianki. Prosimy o podanie wymaganej sztywności obwodowej SN w kN/m2 rękawów szklanych 
po utwardzeniu żywicy. 
Odpowiedź na pytanie nr 97 

Rękaw o grubości ścianki s=12 mm ma sztywność obwodową krótkookresową SR = 1.33 kN/m2, a sztywność 
obwodową długookresową SL = 0.67 kN/m2 dla modułu sprężystości materiału rękawa odpowiednio ER = 16000 
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MPa i EL = 8000 MPa. Wymagana obliczeniowo sztywność obwodowa rękawa po utwardzeniu żywicy 
(krótkookresowa) E=1.33 kN/m2, zaleca się zastosowanie rękawa o sztywności obwodowej nie mniejszej od 2 kN/m2. 
 
 
Pytanie nr 98 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x 1200”. Prosimy o wskazanie wymagań 
materiałowych, rodzaju wykładziny jaką należy przyjąć do renowacji oraz technologii utwardzania. 
Odpowiedź na pytanie nr 98 

Zastosować można dowolny rękaw. Ze względu na przepustowość kanału po renowacji, wskazane jest zastosowanie 
rękawa o możliwie wysokim module sprężystości (w obliczeniach przyjęto E=16000 MPa). Zastosować można 
rękawy o dowolnej technologii utwardzania. 
Materiał dla renowacji kanału 2x1200 jest opisany w części opisowej projektu budowlanego branży sanitarnej dla 
kanalizacji ogólnospławnej. 
Ostateczne rozwiązania dotyczące renowacji (w tym zastosowanego materiału, rodzaju wykładziny jaką należy 
przyjąć do renowacji oraz technologii utwardzania) należy wykonać na etapie projektu wykonawczego oraz samego 
wykonawstwa i uzgodnić z MPWIK S.A. 
 
 
Pytanie nr 99 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x 1200”. Prosimy o udostępnienie dokumentu opinii 
technicznej lub oceny stanu technicznego kolektora przewidzianego do renowacji na podstawie którego została 
przyjęta technologia renowacji i parametry rękawów a także na którą powołuje się autor projektu w materiałach 
wyjściowych do projektowania. 
Odpowiedź na pytanie nr 99 

Ekspertyza techniczna kanałów wraz ze sposobem renowacji kanałów ogólnospławnych 2x1200mm pod wiaduktem 
w ul. Reymonta, która jest przywołana w projekcie budowlanym zostanie udostępniona na etapie wykonywania 
projektu wykonawczego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 
Pytanie nr 100 

Dotyczy branży sanitarnej, renowacja istn. kanałów „kolektor 2x 1200”. Prosimy o udostępnienie schematu 
konstrukcyjnego zbrojenia projektowanej przebudowy Komory 1. 
Odpowiedź na pytanie nr 100 

Wszystkie elementy konstrukcyjne dla potrzeb projektu budowlanego i dotyczące komory 1, zostały pokazane na rys. 
PB-01-KAN-3.10 projektu branży sanitarnej Kanalizacja ogólnospławna. Szczegółowe rozwiązania dotyczące 
zbrojenia komory 1 należy przedstawić na etapie projektu wykonawczego.  
 
Pytanie nr 101 

Dotyczy branży sanitarnej , materiał rur kanalizacyjnych. Prosimy o podanie parametrów technicznych dla rur o 
średnicy DN 200mm. Udostępniony opis odnosi się do rur DN 150 oraz rur w zakresie DN 250-D500mm . 
Odpowiedź na pytanie nr 101 

W przypadku rur kamionkowych: należy zastosować kanały dla DN200mm z rur kamionkowych kielichowych, 
glazurowanych, klasy 200, o wytrzymałości na zgniatanie N=40kN/m i wytrzymałości na zginanie 19,2N/mm2, system 
C, z uszczelkami systemowymi typu S. 
 
Pytanie nr 102 

Dotyczy branży sanitarnej, istn. kanał DN 1500mm w ul. Reymonta. Prosimy o podanie długości istniejącego kanału 
który należy poddać ekspertyzie stanu technicznego w związku z prawdopodobnym zbyt małym przykryciem. 
Odpowiedź na pytanie nr 102 

Długość kanału który należy poddać ekspertyzie stanu technicznego wynosi 51m.  
 
 
Pytanie nr 103 

Dotyczy branży sanitarnej, istn. kanał DN 1500mm w ul. Reymonta. Prosimy o udostępnienie PZT z naniesionym 
odcinkiem istniejącego kanału który należy poddać ekspertyzie stanu technicznego w związku z prawdopodobnym 
zbyt małym przykryciem. 
Odpowiedź na pytanie nr 103 

Jest to odcinek kanału ogólnospławnego DN1500mm od skrzyżowania pl. Stanisława Staszica z ulicą Łowiecką do 
wiaduktu pod ul. Reymonta, a dokładnie od studni Si1.1 do Komory 1. 
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Pytanie nr 104 

Dotyczy branży sanitarnej, istn. kanał DN 1500mm w ul. Reymonta. Prosimy o potwierdzenie że w ofercie należy 
uwzględnić koszty związane z wykonaniem ekspertyzy technicznej kanału DN1500 od skrzyżowania pl. Stanisława 
Staszica z ulicą Łowiecką oraz koszty prac projektowych związanych z doborem konstrukcji odciążającej. 
Odpowiedź na pytanie nr 104 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 105 

Dotyczy branży sanitarnej, istn. kanał DN 1500mm w ul. Reymonta. Prosimy o potwierdzenie że w ofercie nie należy 
uwzględniać kosztów wykonania konstrukcji zabezpieczenia istn.  kanału DN1500 od skrzyżowania pl. Stanisława 
Staszica z ulicą Łowiecką. Jeżeli tak, prosimy o informację w jaki sposób będą rozliczane i wykonywane powyższe 
roboty na etapie realizacji.   
Odpowiedź na pytanie nr 105 

Kosztów wykonania ewentualnej konstrukcji zabezpieczenia istn. kanału DN1500 od skrzyżowania pl. Stanisława 
Staszica z ulicą Łowiecką do wiaduktu pod ul. Reymonta, a dokładnie od studni Si1.1 do Komory 1 – nie należy 
ujmować w ofercie. Jeśli po wykonanej ekspertyzie wynikanie konieczność wykonania takiego zabezpieczenia to 
rozliczenie tych prac będzie wprowadzone robotami dodatkowymi.  
 
 
Pytanie nr 106 

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy 
opisem technicznym i schematem podłączenia rur spustowych . wg. schematu podłączenia są DN 110 natomiast wg. 
opisu DN 150mm 
Odpowiedź na pytanie nr 106 

Nie ma rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a schematem podłączenia rur spustowych. Każde podłączenie 
rur spustowych odprowadzających wodę z dachów należy rozpatrzyć indywidualnie i zastosować odpowiednie 
rozwiązanie dopasowując do istn. średnicy rury spustowej. Odcinek poziomy (przykanalik) Pd lub Rd jest wykonany 
ze średnicy min. 0,15m (m.in. jest to zestawione w Tabeli nr 4 Zestawienie przyłączy deszczowych). Odcinek 
pionowy tzn. łączący odcinek poziomy z istn. rurą spustową należy dopasować do istn. rury spustowej (która może 
być DN110) a następnie przejść odpowiednimi kształtkami na średnicę odcinka poziomego. 
 
 
Pytanie nr 107 

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna. Prosimy o wyjaśnienie czy na wlotach do studni 
D9,8 i D5,5 w których różnica wysokości wynosi ponad 0,5m należy zastosować kaskady . Wyżej wymienione 
studnie są studniami osadnikowymi. 
Odpowiedź na pytanie nr 107 

Na wymienionych studniach nie należy stosować kaskad. 
 
 
Pytanie nr 108 

Dotyczy branży sanitarnej, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna. Prosimy o informację czy w studni D5.1 na 
odcinku D5.1-D5.2 należy wykonać kaskadę. Jeżeli tak to rura spustowa powinna być jakiej średnicy skoro kolektor 
jest DN 700. 
Odpowiedź na pytanie nr 108 

W studni D5.1 nie należy wykonywać kaskady. 
 
Pytanie nr 109 

Dotyczy branży sanitarnej. Prosimy o informację czy roboty wykonywane poza linią podziału na czasowym zajęciu 
wymagają opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 109 

Roboty w zakresie czasowego zajęcia nie będą wymagały opłaty za zajęcie pasa drogowego.  
 
Pytanie nr 110 

Dotyczy branży sanitarnej. Prosimy o informację czy przedmiar robót drogowych uwzględnia wykonanie rozbiórki i 
odtworzenia istniejących nawierzchni dla robót wykonywanych po za linią podziału na czasowym zajęciu. 
Odpowiedź na pytanie nr 110 

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt. 25.18 PFU przedmiary 
robót mają charakter poglądowy. 
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Pytanie nr 111 

Dotyczy branży sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada 
uzgodniony z gestorem projekt etapowania robót i tymczasowego przepięcia sieci na czas prowadzenia robót. Jeżeli 
tak, prosimy o udostępnienie projektu lub uzgodnienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 111 

Projekt budowlany nie był uzgadniany z MPWIK S.A. pod względem tymczasowego przepięcia sieci na czas 
prowadzenia robót. Nie było też wykonywane etapowanie dla prowadzenia robót wodociągowego. Uzgodnien ie takie 
należy uzyskać z MPWIK na etapie projektu wykonawczego oraz samego wykonawstwa z mistrzem rejonu z 
ramienia MPWIK S.A. 
 
Pytanie nr 112 

Dotyczy branży sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada 
uzgodniony z gestorem projekt etapowania robót i tymczasowego przepięcia ścieków na czas prowadzenia robót. 
Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie projektu lub uzgodnienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 112 

Projekt budowlany nie był uzgadniany z MPWIK S.A. pod względem tymczasowego przepięcia ścieków na czas 
prowadzenia robót. Nie był też wykonywany projekt tymczasowego przepięcia ścieków na czas prowadzenia robót. 
Nie było też wykonywane etapowanie dla prowadzenia robót kanalizacyjnych. Uzgodnienie takie należy uzyskać z 
MPWIK na etapie projektu wykonawczego oraz samego wykonawstwa z mistrzem rejonu z ramienia MPWIK S.A. 
 
Pytanie nr 113 

Dotyczy branży sanitarnej, przebudowa sieci kanalizacyjnej. Prosimy o informację czy na czas prowadzenia 
przebudowy sieci jest możliwość całkowitego odcięcia napływu ścieków i przekierowania ich do innego punktu 
odbioru. Jeżeli tak, prosimy o informacje na temat planowanego etapowania robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 113 

Projekt budowlany nie był uzgadniany z MPWIK S.A. pod względem tymczasowego przepięcia ścieków na czas 
prowadzenia robót. Nie był też wykonywany projekt tymczasowego przepięcia ścieków na czas prowadzenia robót. 
Nie było też wykonywane etapowanie dla prowadzenia robót kanalizacyjnych. Uzgodnienie takie należy uzyskać z 
MPWIK na etapie projektu wykonawczego oraz samego wykonawstwa z mistrzem rejonu z ramienia MPWIK S.A. 
 
Pytanie nr 114 

Dotyczy branży sanitarnej, budowa sieci kanalizacyjnej. Prosimy o informację czy wszystkie studnie o wysokości 
powyżej 3m należy wyposażyć w komin czy tylko studnie o wymiarze powyżej  DN 1500mm. 
Odpowiedź na pytanie nr 114 

Informacje dotyczące komina w studniach kanalizacyjnych są zawarte w opisie części sanitarnej dla kanalizacji 
ogólnospławnej i deszczowej. Dla każdej studni powinno być wykonane zestawienie elementów (także informacja o 
kominie) na etapie projektu wykonawczego i uzgodnione z MPWIK S.A. Studnie kanalizacyjne muszą być wykonane 
według standardów i wytycznych występujących w MPWIK S.A. 
 
 
Pytanie nr 115 

Dotyczy branży sanitarnej, budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej. Prosimy o udostepnienie obliczeń statyczno- 
wytrzymałościowych rur kamionkowych układanych w gruncie metodą wykopu otwartego. 
Odpowiedź na pytanie nr 115 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe rur kamionkowych układanych w gruncie metodą wykopu otwartego będą 
dostarczone na etapie wykonywania projektu wykonawczego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 
 
Pytanie nr 116 

Dotyczy branży sanitarnej, budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej. Prosimy o udostępnienie obliczeń statyczno- 
wytrzymałościowych rur PP lite układanych w gruncie metodą wykopu otwartego. 
Odpowiedź na pytanie nr 116 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe rur PP układanych w gruncie metodą wykopu otwartego będą dostarczone 
na etapie wykonywania projektu wykonawczego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
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Pytanie nr 117 

Dotyczy branży sanitarnej, budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej. Prosimy o informację w jakiej technologii został 
wykonany istn. kanał DN2000mm pod którym planowane jest wykonanie przejścia metodą bezwykopową rurą DN 
718mm. 
Odpowiedź na pytanie nr 117 

Jeśli chodzi o kanał ogólnospławny jajowy 1400x930 znajdujący się pomiędzy proj. studniami D5.4 i D5.3 nad proj. 
kanałem KD5 Ø700 jest to stary poniemiecki kanał murowany z cegły. 
Jeśli chodzi o miejsce nad kolektorem 500x750, który ma być poddany renowacji (pomiędzy punktami Si7.1 a Si7.2) 
to występuje w tym miejscu duża komora poniemiecka połączeniowa. W której krzyżują się różnej wielkości kanały. 
Większość kanałów oraz sama komora jest murowana z cegły. 
 
 
Pytanie nr 118 

Dotyczy branży sanitarnej, budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej. Prosimy o informację czy do oferty należy 
przyjąć że wykonanie inspekcji TV wykonanych sieci będzie wykonywał MPWIK Wrocław zgodnie z zapisami 
zawartymi w opisie technicznym. 
Odpowiedź na pytanie nr 118 

Inspekcję TV wykonanych sieci należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie budowlanym: Zgodnie z 
wytycznymi MPWIK S.A. po wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną należy przeprowadzić inspekcję 
kamerą video. Pierwszy przegląd video wykonuje MPWiK po zgłoszeniu przez wykonawcę. 
 
 
Pytanie nr 119 

Proszę o udostępnienie specyfikacji technicznej dla projektowanych rozjazdów tramwajowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 119 

Informacje ogólne dotyczące m.in. rozjazdów tramwajowych zwarte są w WWiORB T01.00.03 Nawierzchnia torów 
tramwajowych. Szczegółowe specyfikacje techniczne będą opracowane przez Wykonawcę.  
 
 
Pytanie nr 120 

Wykonawca prosi o potwierdzenie konieczności zastosowania, przy zabezpieczeniu sieci gazowej, ekranów  
przeciwkorzeniowych o wysokości 2m - zgodnie z PB  TOM 01-Z. Ekrany są zaprojektowane przy nasadzeniach 
krzewów w związku z tym nie ma potrzeby tak głębokiego zabezpieczania sieci. Dodatkowo występuje w tych 
miejscach dużo istniejących sieci podziemnych co utrudnia wykonanie tak głębokich ekranów. 
Odpowiedź na pytanie nr 120 

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania ekranów przeciwkorzeniowych o wysokości 2m . 
 
 
Pytanie nr 121 

Czy po przebudowie i budowie sieci na skrzyżowaniu z ul. Dubois należy wycenić wykonanie odtworzenia 
nawierzchni drogowej tylko w miejscach przekopów? 
Odpowiedź na pytanie nr 121 

Zamawiający potwierdza, że na skrzyżowaniu z ul. Dubois należy wycenić wykonanie odtworzenia nawierzchni 
drogowych tylko w miejscu przekopów.  
 
 
Pytanie nr 122 

W PZT str. 98 Zamawiający zawarł informacje:  "Dodatkowo należy uwzględnić zalecenia: 
- w przypadku zmiany rzędnych terenu/lub nie normatywnej głębokości ułożenia kabli; 
kable ułożyć na normatywnych głębokościach". Prosimy o podanie zakresu przebudowy lub potwierdzenia, że prace 
te należy traktować jako roboty dodatkowe. 
Odpowiedź na pytanie nr 122 

Głębokość ułożenia istniejących kabli nie jest znana Do oferty należy założyć konieczność obniżenia 100m kabli nn 
oraz 100m kabli SN. Jeżeli ostateczny zakres przebudowy będzie większy, prace te będą traktowane jako roboty 
dodatkowe. 
 
Pytanie nr 123 

Czy Wykonawca w cenie kontraktowej przewidzieć ma transport i montaż biletomatu? 
Odpowiedź na pytanie nr 123 
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Wykonawca nie odpowiada za transport i montaż biletomatu, a jedynie za jego demontaż wraz z fundamentem i ich 
protokolarne przekazanie właścicielowi. Urządzenie wraz z fundamentem dostarcza oraz montuje operator systemu 
UrbanCard tj. Mennica Polska. 
 
Pytanie nr 124 

Czy Zamawiający potwierdza, że Umowy/Porozumienia z Tauron są w gestii Zamawiającego? 
Odpowiedź na pytanie nr 124 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 125 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że koszty komunikacji zastępczej leżą po stronie Zamawiającego 
Odpowiedź na pytanie nr 125 

Zamawiający potwierdza. 
 
 
Pytanie nr 126 

Wykonawca prosi o podanie ilości przykanalików do wykonania zgodnie z kontraktem. Wykonawca na etapie 
przygotowania oferty nie ma możliwości wykonania kamerowania na sieci nie będącej w jego posiadaniu i 
stwierdzenia prawidłowych ilości. 
Odpowiedź na pytanie nr 126 

W projekcie budowlanym w zestawieniach tabelarycznych zostały wykazane ilości i długości przykanalików.  
 
Pytanie nr 127 

Czy Zamawiający potwierdza, że Uwagi z uzgodnienia ZDiUM PZT – str. 276 zostały uzgodnione w PB i PZT?  
Odpowiedź na pytanie nr 127 

W PB i PZT zostały uwzględnione wszystkie uwagi z uzgodnienia ZDiUM PZT poza uwagą z punktu nr 4, która ze 
względu na istniejące i projektowane uzbrojenie terenu nie na wszystkich odcinka mogła być uwzględniona. 
 
 
Pytanie nr 128 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie uzupełnienia fugi w kostce kamiennej na torowisku zaprawą cementową 
o mniejszej wytrzymałości na ściskanie lub zmniejszonej mrozoodporności? Zaprawa o parametrach wskazanych w 
WWiORB nie jest dostępna 
Odpowiedź na pytanie nr 128 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 
Zaprawa o podanych parametrach jest dostępna.  
 
 
Pytanie nr 129 

Wykonawca prosi o potwierdzenie możliwości zastosowania kształtownika/kątownika spawanego zamiast 
walcowanego. Kształtownik walcowany o takich wymiarach jest niedostępny 
Odpowiedź na pytanie nr 129 

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 
 
 
 
Pytanie nr 130 

Sieć trakcyjna. Zgodnie z PB nie wszystkie słupy trakcyjne przewidziane są do wymiany. Prosimy o potwierdzenie 
powyższego oraz informację czy Zamawiający będzie wymagał renowacji tych słupów poprzez np. czyszczenie i 
malowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 130 

Zgodnie z PB słupy trakcyjne nie przewidziane do wymiany należy poddać renowacji poprzez czyszczenie i 
malowanie. 
 
Pytanie nr 131 

Sieć Trakcyjna. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza stosowanie naprężania ciężarowego sieci 
trakcyjnej 
Odpowiedź na pytanie nr 131 

Nie dopuszcza się stosowania naprężenia ciężarowego sieci trakcyjnej. 
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Pytanie nr 132 

Sieć Trakcyjna. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie wymagał stosowania rozłączników/odłączników 
z napędem elektrycznym. 
Odpowiedź na pytanie nr 132 

Nie wymaga się stosowania rozłączników/odłączników z napędami elektrycznymi. 
 
 
Pytanie nr 133 

Sieć Trakcyjna. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie wymagał stosowania zdalnego sterowania 
rozłącznikami/odłącznikami. 
Odpowiedź na pytanie nr 133 

Nie wymaga się stosowania zdalnego sterowania rozłącznikami/odłącznikami. 
 
 
Pytanie nr 134 

Dotyczy trakcji tramwajowej. Prosimy o potwierdzanie że Zamawiający w ramach przedmiotowego zadania nie 
będzie wymagał odwadniania skrzynek SKT. 
Odpowiedź na pytanie nr 134 

Wymaga się, aby skrzynki przytorowe SKT odwodnić. 
 
Pytanie nr 135 

Dotyczy sieci trakcyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby kable trakcyjne zasilające oraz 
powrotne były układane na całej długości w przepustach rurowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 135 

Nie wymaga się układania kabli trakcyjnych na całej długości w przepustach rurowych. 
 
Pytanie nr 136 

Dotyczy sieci trakcyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga aby każda linia kablowa zasilająca i 
powrotna była układana w osobnej rurze osłonowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 136 

Dopuszcza się układanie po dwa kable trakcyjne zasilające lub dwa kable trakcyjne powrotne w jednej rurze o 
średnicy 160mm.  
Nie dopuszcza się układania w jednej rurze kabli trakcyjnych zasilających z kablami trakcyjnymi powrotnymi.  
 
Pytanie nr 137 

Dotyczy sieci trakcyjnej. Czy Zamawiający wymaga układania rur rezerwowych dla kabli trakcyjnych. Jeśli tak to 
prosimy o podanie wymagań technicznych. Ilość rur i średnice. 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 137 

Pod drogami i wjazdami należy ułożyć równolegle do projektowanych rur osłonowych rury rezerwowe o średnicy 
160mm w ilości 1 szt. w danej lokalizacji.   
 
 
 
Pytanie nr 138 

Dotyczy sieci trakcyjnej. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający wymaga aby kable trakcyjne układać w 
przepustach rurowych o średnicy 160mm 
Odpowiedź na pytanie nr 138 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 139 

Dotyczy sieci trakcyjnej. Czy w związku z wymianą kabli trakcyjnych Zamawiający będzie wymagał oprócz 
podłączenia nowych kabli wykonania innych robót w Stacji Cybulskiego. 
Odpowiedź na pytanie nr 139 

Nie wymaga się wykonania innych robót w stacji prostownikowej Cybulskiego oprócz podłączenia kabli trakcyjnych. 
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Pytanie nr 140 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o potwierdzenie że nie należy układać uziomu poziomego wzdłuż całej linii 
kablowej zasilającej latarnie tak aby każda latarnia lub słup trakcyjny na którym jest montowana oprawa 
oświetleniowa był podłączony do uziemienia. 
Odpowiedź na pytanie nr 140 

Nie należy układać uziomu poziomego wzdłuż całej linii kablowej zasilającej latarnie. 
 
 
Pytanie nr 141 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o potwierdzenie że linia kablowa zasilająca latarnie nie musi być układana na 
całej długości w rurach osłonowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 141 

Linia kablowa zasilająca latarnie nie musi być układana na całej długości w rurach osłonowych. 
 
 
Pytanie nr 142 

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał stosowania smarownic torowych. Jeśli tak to ile oraz w jakich 
miejscach 
Odpowiedź na pytanie nr 142 

Zamawiający będzie wymagał zamontowania 2 smarownic: 

 Pierwsza na torze nr 12 przed zwrotnicą  

 Druga przed łukiem (na wysokości nowoprojektowanego przystanku) jadąc od strony pl. Powstańców 
Wielkopolskich w kierunku toru nr 11 / 14 

 
Pytanie nr 143 

Dotyczy sieci teletechnicznych oraz MKT i KSU. Prosimy o podanie informacji o wymaganej klasie obciążenia dla 
studni kablowych teletechnicznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 143 

Klasa obciążenia dla studni kablowych teletechnicznych ma być zgodna z normami Wrocławia dla kanalizacji MKT 
oraz z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDIUM (OPZ pkt 8.4) w dostosowaniu do lokalizacji studni. 
 
Pytanie nr 144 

Prosimy o informację jaką wysokość mają mieć MTOR w PB trakcji jest mowa o wysokości 16,2 natomiast w PB 
oświetlenie jest 18,8m. 
Odpowiedź na pytanie nr 144 

Słupy MTOR w PB trakcja i PB oświetlenie są takie same. 
Zgodnie z załączonym rysunkiem nr 03.300.20.E.P wynika, że: 
- słup nad gruntem ma wysokość 16,2m 
- odcinek w gruncie 0,3m – wysokość nad fundamentem 16,5m 
- wysięgnik oświetleniowy nakładany na szczyt MTOR 2,31m – wysokość z wysięgnikiem 18,81m 
- odcinek w fundamencie 1,5m – wysokość całkowita 20,31m 
 
 
Pytanie nr 145 

Czy na słupach na których wymieniana jest jedynie oprawa należy wymienić również wysięgnik? 
Odpowiedź na pytanie nr 145 

Tak, przy wymianie opraw należy wymienić również wysięgnik. 
 
Pytanie nr 146 

Dotyczy kolizji z sieciami teletechnicznymi. W dokumentacji brak informacji na temat Konfiguracji kanalizacji Orange 
na odcinku przewidzianym do przebudowy. Prosimy o uzupełnienie informacji ilo otworowa jest kanalizacji na 
odcinkach przewidzianych do przebudowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 146 

Ilość otworów kanalizacji telekomunikacyjnej (na wysokości Pomorska 40-44 wg ewidencji OPL - 2 otwory) powinna 
być zgodna z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Właścicielem sieci projektem wykonawczym, 
zakładając odtworzenie stanu pierwotnego. Ilość otworów pozostałych operatorów - zgodnie z dokumentacją. 
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Pytanie nr 147 

Dotyczy kolizji z sieciami teletechnicznymi. W dokumentacji brak informacji na temat zajętości kanalizacji 
teletechnicznych przewidzianych do przebudowy. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wykaz kabli 
światłowodowych oraz miedzianych znajdujących się w kanalizacji teletechnicznej. 
Odpowiedź na pytanie nr 147 

Ilość kabli miedzianych i światłowodowych powinna być zgodna z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z 
Właścicielem sieci projektem wykonawczym.  
W ramach zadania należy ustalić kable do przebudowy, opracować projekt wykonawczy przebudowy kabli i uzgodnić 
z Właścicielem. 
Orientacyjna ilość kabli do przebudowy oszacowana na etapie projektu budowlanego (na podstawie WT i materiałów 
ewidencyjnych oraz wizji): 
Netia: 
Lokalizacja Łowiecka/Staszica – 1 kabel miedziany i 2 światłowodowe w rurociągach wtórnych po 2x40 
Lokalizacja Pomorska/Staszica – zgodnie z warunkami technicznymi 
Orange:  
Lokalizacja Pomorska 43-45 – 3 kable miedziane  
Lokalizacja Pomorska 40-44 -  10 kabli miedzianych i światłowodowych 
T-mobile: 
Lokalizacja Pomorska  40-44 – 1 kabel światłowodowy 
Lokalizacja Pomorska/Staszica - 1 kabel światłowodowy 
PKP Telkol – zgodnie z dokumentacją  
 
 
Pytanie nr 148 

Dotyczy istniejących studni kanalizacji teletechnicznej. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany włazów (ramy i 
pokrywy) do studni, a jeśli tak to prosimy o podanie ilości włazów przewidzianych do wymiany oraz parametrów jakie 
powinny spełniać włazy (klasa obciążenia, wywietrznik itp.) 
Odpowiedź na pytanie nr 148 

W ramach zadania należy dokonać regulacji wysokościowej wszystkich studni w zakresie odtwarzanych nawierzchni 
oraz wymienić ramy i pokrywy dla studni będących w obszarach projektowanych nawierzchni kamiennych na ramy i 
pokrywy z wypełnieniem zgodnym z projektowaną nawierzchnią otaczającą. 
 
Pytanie nr 149 

Wnoszę o wykreślenie z treści kl. 4.4. WSzK Podwykonawcy, zobowiązania Wykonawcy do niezawierania w 
umowach z Podwykonawcami zapisów uprawniających Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy lub 
Podwykonawcy w stosunku do dalszego Podwykonawcy do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, poza przypadkami dokonywania potrąceń sum zasądzonych prawomocnym wyrokiem 
lub potrąceń na które Zamawiający wyraził zgodę. Niniejsze stanowi nieuprawnioną i nieuzasadnioną ingerencję 
Zamawiającego, który sam zachowuje na swoją rzecz mechanizm zatrzymań płatności, potrąceń względem 
Wykonawcy, w stosunek zobowiązaniowy jakim jest umowa Podwykonawcza. Art. 463 pzp wyznacza granice wpływu 
na umowę podwykonawczą w zakresie kar umownych oraz warunków płatności i w tym zakresie Zamawiający winien  
wpływać na treść umów podwykonawczych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 149 

Art.  463 Pzp wyznacza minimalny zakres ochrony podwykonawcy, wskazując, że umowa o podwykonawstwo nie 
może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 
Przepis ten jednak nie uchyla innego przepisu Ustawy PZP, a mianowicie art.  437 ust. 1  pkt 6, zgodnie z którym 
„umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zawiera również postanowienia dotyczące(…) zasad zawierania 
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami” oraz nie uchyla możliwości zgłoszenia przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do treści umowy podwykonawczej z powodu braku spełnienia postawionych przez 
Zamawiającego wymagań co do treści umowy podwykonawczej.  
 
Pytanie nr 150 

Wnoszę o urealnienie terminu o którym mowa w kl. 5.1.1.13 poprzez zmianę 2 dni na poinformowanie 
Zamawiającego od zaistnienia zdarzenia mogącego mieć wpływ na jakość i termin zakończenia prac nad 
dokumentacją, minimum na 7 dni. Zaproponowany 2-dniowy termin jest zbyt krótki, nierealny. 
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Odpowiedź na pytanie nr 150 (Zmiana nr 9)  

Zamawiający modyfikuje Klauzule 5.1. pkt 1.13. o brzmieniu: 
„Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od zaistnienia 
zdarzenia, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac nad 
dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia” 
 
w następujący sposób: 
„Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni 
kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin 
zakończenia prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia.” 
 
Pytanie nr 151 

Wnoszę o przekazanie prawomocnej decyzji ZRiD na realizację przedmiotowego zadania, a w przypadku braku 
ostateczności i prawomocności decyzji o wskazanie daty, w której to przekazanie będzie możliwe. 
Odpowiedź na pytanie nr 151 

Decyzja ZRID wraz z jej ostatecznością zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie nr 152 

Wnoszę o potwierdzenie, że prawomocna decyzja ZRiD na realizację przedmiotowego zadania, zostanie przekazana 
przed terminem złożenia ofert, z uwzględnieniem adekwatnego czasu na uwzględnienie postanowień decyzji w 
ofercie. 
Odpowiedź na pytanie nr 152 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 151.  
 
Pytanie nr 153 

Wnoszę o potwierdzenie, że zakres decyzji ZRiD obejmuje w całości zakres przedmiotu zamówienia: „Przebudowa 
ul. Pomorskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”. 
Odpowiedź na pytanie nr 153 

W ofercie należy przewidzieć realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 154 

Wnoszę o potwierdzenie, że decyzja ZRiD uprawnia Wykonawcę do rozpoczęcia robót w zakresie całego zadania 
objętego niniejszym postępowaniem. 
Odpowiedź na pytanie nr 154 

Warunki rozpoczęcia robót określone są w Części II SIWZ –wzór umowy. 
 
Pytanie nr 155 

Wnoszę o załączenie decyzji ZRiD w formie załącznika do programu funkcjonalno – użytkowego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 155 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 151. 
 
Pytanie nr 156 

Wnoszę o potwierdzenie, że nadzór autorski nad projektem budowlanym sprawowany jest przez autora projektu 
budowlanego i zlecony do wykonania przez Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 156 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 157 

W myśl treści klauzuli 1.10 WSzK wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma przekazane przez Projektanta 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i opracowań przekazanych w związku z realizacją 
niniejszego zadania i niezbędnych do jego wykonania, oraz posiada zobowiązanie Projektanta do niekorzystania z 
osobistych praw autorskich do Dokumentacji projektowej w złej wierze oraz w żaden inny sposób, w zakresie 
analogicznym do treści klauzuli 1.10 WSzK. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 157 

Zamawiający potwierdza, że ma przekazane przez Projektanta autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
projektowej i opracowań przekazanych w związku z realizacją niniejszego zadania i niezbędnych do jego wykonania, 
a także na wykonywanie praw zależnych i zlecania ich wykonywania. Zamawiający nie posiada zobowiązania 
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Projektanta do niekorzystania z osobistych praw autorskich do Dokumentacji projektowej w złej wierze oraz w żaden 
inny sposób, ponieważ biorąc pod uwagę charakter koncepcji, nie uznał umieszczania w umowie z Projektantem 
takiego zobowiązania za niezbędne.  
 
Pytanie nr 158 

W myśl treści klauzuli 1.10 WSzK wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma prawo do zmian, przeróbek i 
adaptacji, a także możliwości zlecenia ich wykonania osobom trzecim, do posiadanej dokumentacji projektowej i 
wszelkich opracowań mających cechy utworu w rozumieniu ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
przekazywanej Wykonawcy realizującemu przedmiotowe zadanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 158 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 159 

W załączonym PZT zostały oznaczone istniejące kioski i budynki do rozbiórki. Prosimy o informację czy rozbiórki 
kiosków i budynków wchodzą w zakres robót w ramach prowadzonego postępowania przetargowego? 
Odpowiedź na pytanie nr 159 

Tak, rozbiórki kiosków i budynków wchodzą w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem. 
 
Pytanie nr 160 

W załączonym PZT zostały oznaczone istniejące kioski i budynki do rozbiórki. Prosimy o załączenie inwentaryzacji 
kiosków i budynków celem prawidłowej wyceny robót. 
Odpowiedź na pytanie nr 160 

Inwentaryzacja obiektów do rozbiórki będzie opracowana w ramach PW przez wybranego Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 161 

W załączonym PZT zostały oznaczone istniejące kioski i budynki do rozbiórki. Prosimy o informację w której pozycji 
w zestawieniach kosztów należy ująć koszty ich rozbiórki. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 161 (Zmiana 9a)  

Zamawiający zmienia załącznik nr 1a do IDW „Zestawienie kosztów” i dodaje w nim pozycję nr 30a  
 
Pytanie nr 162 

W załączonym PZT zostały oznaczone istniejące kioski i budynki do rozbiórki. Prosimy o zestawienie elementów z 
rozbiórek, które należy zwrócić Zamawiającemu. 
Odpowiedź na pytanie nr 162 

Ewentualne elementy do zwrotu po rozbiórce obiektów zostanie ustalone na etapie PW i uzgodnień z właścicielami 
obiektów ZZM i ZDiUM. 
 
Pytanie nr 163 

W załączonym PZT zostały oznaczone istniejące kioski i budynki do rozbiórki. Prosimy o informację czy w ramach 
rozbiórek należy odłączyć i zlikwidować przyłącza. Jeżeli tak to prosimy o wyszczegółowienie zakresów przyłącz. 
Odpowiedź na pytanie nr 163 

Przyłącza wodociągowe przewidziane do likwidacji zostały pokazane w projekcie budowlanym. Zakres robót dla 
pozostałych przyłączy (elektrycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych) zostanie ustalony przez Wykonawcę na 
etapie PW. W ofercie należy uwzględnić likwidację wszystkich przyłączy. 
 
 
Pytanie nr 164 

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcje nawierzchni dróg należy wykonać zgodnie z założeniami  przywołanego w 
Opisie Technicznym „Katalogu typowych konstrukcji Podatnych i półsztywnych: 2014”. Konstrukcje przedstawione w 
punkcie 3  Opisu są niezgodne z przywołanym KTKNPIP w zakresie dolnych warstw konstrukcji i ulepszonego 
podłoża 
Odpowiedź na pytanie nr 164 

Należy stosować konstrukcje nawierzchni zgodne z załączonym projektem budowalnym. 
 
Pytanie nr 165 

Do jakiej grupy nośności (G1…G4)  zostało zaklasyfikowane podłoże na poszczególnych odcinkach? 
Odpowiedź na pytanie nr 165 
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Podłoże zostało zakwalifikowane do grupy nośności G4. 
 
Pytanie nr 166 

Prosimy o potwierdzenie, że całość zdjętego wg WWIORB D 01.02.02 „humusu” spełnia wymagania WWIORB Z 
09.01.01 do ponownego wykorzystania do humusowania w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 166 

Ocena przydatności humusu do wykorzystania będzie możliwa po jego zdjęciu na etapie realizacji. 
 
Do wykonania zieleni należy zastosować ziemię urodzajną. W przypadku zakupu ziemi urodzajnej powinna posiadać 
aktualne badania przydatności do uprawy roślin oraz określone zalecenia dotyczące ewentualnego nawożenia. 
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części  organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona 
kamieni większych od 5 cm oraz  wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna 
odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- materia organiczna -                                ≤ 7% 
- frakcja ilasta (d < 0,002  mm) -                12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002  do 0,05mm) -       20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) -  45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5)  -                 > 20 mg/m2,  
c) zawartość potasu (K2O) -                     > 30 mg/m2,  
d) kwasowość pH -                                      5,5 – 6,5 
Wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót 
ogrodniczych.  
Ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może  być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 
 
Pytanie nr 167 

Prosimy o potwierdzenie, że dla gruntów w podłożu nasypów należy stosować wymagania zgodne z przywołaną w 
treści WWIORB PN-S 02205. Zapis, między innymi, punktów 5.5.1; 5.5.3.1 f WWIORB D 02.03.01 jest niezgodny z 
w/w normą 
Odpowiedź na pytanie nr 167 

Należy stosować wymagania określone w normie. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że opracowanie 
specyfikacji technicznych dla całego zakresu inwestycji, w których zostaną określone szczegółowe parametry, będzie 
obowiązkiem Wykonawcy i jest przedmiotem niniejszego zamówienia.  
 
Pytanie nr 168 

Prosimy o dostosowanie zamieszczonych w punkcie 5.5.2  WWIORB 02.03.01 wymagań dla Is, do zapisów 
przywołanej w Dokumentacji Projektowej  dla zakresu robót ziemnych PN-S 02205 mówiących, że  dla gruntów w 
górnej warstwie robót ziemnych Is powinien wynosić 1,00. Wymaganie Is >1,03 dotyczy tylko autostrad i dróg 
ekspresowych 
Odpowiedź na pytanie nr 168 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 167. 
 
Pytanie nr 169 

Prosimy o dostosowanie zamieszczonych w punkcie 5.3  WWIORB 04.02.01 wymagań dla Is, do zapisów 
przywołanej w Dokumentacji Projektowej  dla zakresu robót ziemnych PN-S 02205 mówiących, że  dla gruntów w 
górnej warstwie robót ziemnych Is powinien wynosić 1,00. Wymaganie Is >1,03 dotyczy tylko autostrad i dróg 
ekspresowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 169 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 167. 
 
Pytanie nr 170 

Dotyczy urządzeń i elementów ITS oraz sygnalizacji świetlnej. Prosimy o potwierdzenie że w ramach 
przedmiotowego zadania należy stosować nowe urządzenia za wyjątkiem wyposażenia szafy ITS na skrzyżowaniu 
Pomorska Dubois oraz sterownika sygnalizacji na skrzyżowaniu Pomorska i Dubois. 
Odpowiedź na pytanie nr 170 

Zamawiający nie potwierdza. 
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Zamawiający dopuszcza wykorzystanie wyłącznie: istniejącego sterownika sygnalizacji świetlnej (moduły bez 
poszycia wewnętrznego oraz listew zaciskowy) oraz modułów wyposażenia szafy dostępowej ITS (z wyjątkiem 
poszycia wewnętrznego, aparatury modułowej elektrycznej oraz listew zaciskowych i stelaży). Wszystkie pozostałe 
urządzenia i elementy ITS oraz sygnalizacji świetlnej należy projektować oraz dostarczyć jako fabrycznie nowe. 
Obudowa szafy dostępowej ITS podlega wymianie na zintegrowaną szafę sterownika ITS zgodną z obecnym 
standardem ZDiUM dostępnym na stronie bip.zdium.wroc.pl. 
 
Pytanie nr 171 

Dotyczy urządzeń i elementów ITS oraz sygnalizacji świetlnej, Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie 
wymagał stosowania nowych konstrukcji wsporczych dla urządzeń sygnalizacji oraz ITS 
Odpowiedź na pytanie nr 171 

Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał stosowania nowych konstrukcji wsporczych dla urządzeń sygnalizacji 
świetlnej i elementów ITS. 
 
Pytanie nr 172 

Dotyczy urządzeń i elementów ITS oraz sygnalizacji świetlnej. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie 
wymagał wymiany konstrukcji wsporczych na skrzyżowaniu Pomorska Dubois (wlot południowy, północny i wschodni) 
na których PB przewiduje doposażenie w urządzenia za wyjątkiem wysięgnika mocowanego do słupa trakcyjnego na 
wlocie północnym, który wraz z słupem trakcyjnym podlega wymianie na nowy.   
Odpowiedź na pytanie nr 172 

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wymiany wszystkich konstrukcji wsporczych wskazanych w projekcie 
budowlanym oraz konstrukcji wsporczych, które będą tego wymagały w przypadku wprowadzenia dodatkowych 
zmian przez WIM UMW w stałej organizacji ruchu za opracowania której i uzgodnienie odpowiada Wykonawca. W 
przypadku konieczności wymiany konstrukcji wsporczych nie wskazanych w projekcie budowalnym roboty te będą 
traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
Pytanie nr 173 

Dotyczy istniejących urządzeń i elementów ITS oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Pomorska Dubois na 
wlotach południowym, północnym, i wschodnim. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie wymagał 
wymiany tychże urządzeń na nowe 
Odpowiedź na pytanie nr 173 

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wymiany wszystkich urządzeń i elementów ITS oraz sygnalizacji 
świetlnej, wskazanych w projekcie budowlanym oraz tychże urządzeń które będą tego wymagały w przypadku 
wprowadzenia dodatkowych zmian przez WIM UMW w stałej organizacji ruchu za opracowania której i uzgodnienie 
odpowiada Wykonawca. W przypadku konieczności wymiany urządzeń nie wskazanych w projekcie budowalnym ich 
wymiana będzie traktowana jako roboty dodatkowe. 
 
Pytanie nr 174 

Dotyczy trakcji tramwajowej. Prosimy o informację czy w obrębie skrzyżowania Pomorska Dubois istnieją przepusty  
rurowe dla istniejących kabli trakcyjnych, które można wykorzystać na potrzeby instalacji nowoprojektowanych kabli 
zasilających i powrotnych. Jeśli przepusty istnieją i można je wykorzystać prosimy o podanie ilości przepustów, 
średnice oraz długości 
Odpowiedź na pytanie nr 174 

W ofercie należy przewidzieć wykonanie nowych przepustów (w przedmiarze ujęto przewierty sterowane. 
 
 
 
 
Pytanie nr 175 

Dotyczy trakcji tramwajowej. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga stosowania uszynień pośrednich z 
wykorzystaniem zwierników tyrystorowych. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości oraz miejsc w których należy 
zamontować zwierniki 
Odpowiedź na pytanie nr 175 

Nie wymaga się stosowania uszynień pośrednich z wykorzystaniem zwierników tyrystorowych. 
 
Pytanie nr 176 

Dotyczy studni kablowych sieci MKT. Czy zamawiający wymaga stosowania dodatkowych pokryw antywłamaniowych 
np. typu ALDAZ lub PIOCH 
Odpowiedź na pytanie nr 176 
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Tak – studnie powinny posiadać dodatkowe pokrywy antywłamaniowe zgodne ze standardem obowiązującym w 
ZDIUM 
 
Pytanie nr 177 

Dotyczy studni kablowych sieci KSU. Czy zamawiający wymaga stosowania dodatkowych pokryw antywłamaniowych 
np. typu ALDAZ lub PIOCH 
Odpowiedź na pytanie nr 177 

Nie - studnie KSU nie powinny być dodatkowo zabezpieczane.  
 
Pytanie nr 178 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o potwierdzenie że Zmawiający nie będzie wymagał wymiany, remontów, 
doposażenia szaf zasilania oświetlenia 
Odpowiedź na pytanie nr 178 

Nie wymaga się wymiany, remontów i doposażenia szaf zasilania oświetlenia. 
 
Pytanie nr 179 

Dotyczy instalacji oświetlenia. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie będzie wymagał włączenia 
projektowanych opraw oświetlenia do systemów sterowania i nadzoru oświetlenia miejskiego 
Odpowiedź na pytanie nr 179 

Zamawiający informuje, że wymagane będzie włączenie projektowanych opraw oświetlenia do systemów sterowania 
i nadzoru oświetlenia miejskiego. 
 
Pytanie nr 180 

Dotyczy kolizji z siecią elektroenergetyczną SN linie kablowe nr K39, K40, K496, K497 na odcinku od Pomorskiej 39 
do Pomorskiej 49. Projekt budowlany przewiduje usunięcie kolizji poprzez przesunięcie linii kablowych. W opinii 
Wykonawcy projektowany sposób usunięcia kolizji poprzez przesunięci 4 linii kablowych SN  na odcinku ponad 100 
metrowym w terenie silnie zurbanizowanym i uzbrojonym jest  obarczone bardzo dużym ryzykiem. Doświadczenie 
pokazuje że na etapie wykonywania prac okazuje się że przekładanie kabla jest nie możliwe do zrealizowania a tym 
bardziej jeśli do przełożenia jest kilka linii na długim odcinku. W związku z powyższym w celu uniknięcia opóźnień 
oraz dodatkowych kosztów na etapie realizacji Wykonawca sugeruje aby zmienić technologię usunięcia kolizja na 
przebudowanie z zastosowaniem nowych odcinków kabli.   
Odpowiedź na pytanie nr 180 

Są to nowe kable, ułożone w 2019. W ofercie należy przewidzieć ich przełożenie. 
 
Pytanie nr 181 

Dotyczy kolizji z siecią elektroenergetyczną SN linie kablowe nr K67, K14 na odcinku od Pomorskiej 26 do 
Pomorskiej 28. Projekt budowlany przewiduje usunięcie kolizji poprzez przesunięcie linii kablowych. W opinii 
Wykonawcy projektowany sposób usunięcia kolizji poprzez przesunięci 2 linii kablowych SN  na odcinku ponad 20 
metrowym w terenie silnie zurbanizowanym i uzbrojonym jest  obarczone bardzo dużym ryzykiem. Doświadczenie 
pokazuje że na etapie wykonywania prac okazuje się że przekładanie kabla jest nie możliwe do zrealizowania a tym 
bardziej jeśli do przełożenia jest kilka linii na długim odcinku. W związku z powyższym w celu uniknięcia opóźnień 
oraz dodatkowych kosztów na etapie realizacji Wykonawca sugeruje aby zmienić technologię usunięcia kolizja na 
przebudowanie z zastosowaniem nowych odcinków kabli. 
Odpowiedź na pytanie nr 181 

Są to nowe kable, ułożone w 2019. W ofercie należy przewidzieć ich przełożenie. 
 
 
 
Pytanie nr 182 

Dotyczy kolizji z siecią teletechniczną T-Mobile na odcinku od  Pomorskiej 40 do Pomorskiej 44c. Projekt budowlany 
przewiduje usunięcie kolizji poprzez przesunięcie kanalizacji. W opinii Wykonawcy projektowany sposób usunięcia 
kolizji poprzez przesunięci istniejącej kanalizacji z czynnymi kablami odcinku ponad 40 metrowym w terenie silnie 
zurbanizowanym i uzbrojonym jest  obarczone bardzo dużym ryzykiem. Doświadczenie pokazuje że na etapie 
wykonywania prac okazuje się że przekładanie kanalizacji jest nie możliwe do zrealizowania. W związku z 
powyższym w celu uniknięcia opóźnień oraz dodatkowych kosztów na etapie realizacji Wykonawca sugeruje aby 
zmienić technologię usunięcia kolizja na przebudowanie z zastosowaniem nowej kanalizacji oraz przebudową kabli 
Odpowiedź na pytanie nr 182 

W ofercie należy przewidzieć usunięcie kolizji zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr 183 
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Dotyczy kolizji z siecią teletechniczną Orange na odcinku od  Pomorskiej 40 do Pomorskiej 44c. Projekt budowlany 
przewiduje usunięcie kolizji poprzez przesunięcie kanalizacji. W opinii Wykonawcy projektowany sposób usunięcia 
kolizji poprzez przesunięci istniejącej kanalizacji z czynnymi kablami odcinku ponad 40 metrowym w terenie silnie 
zurbanizowanym i uzbrojonym jest  obarczone bardzo dużym ryzykiem. Doświadczenie pokazuje że na etapie 
wykonywania prac okazuje się że przekładanie kanalizacji jest nie możliwe do zrealizowania. W związku z 
powyższym w celu uniknięcia opóźnień oraz dodatkowych kosztów na etapie realizacji Wykonawca sugeruje aby 
zmienić technologię usunięcia kolizja na przebudowanie z zastosowaniem nowej kanalizacji oraz przebudową kabli. 
Odpowiedź na pytanie nr 183 

W ofercie należy przewidzieć usunięcie kolizji zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 184 

Czy Projekt Budowlany został wykonany na nieaktualnej mapie do celów projektowych, że wymagana jest jej 
aktualizacja? 
Odpowiedź na pytanie nr 184 

Projekt został wykonany na aktualnej na czas sporządzania PB mapie do celów projektowych, wymagana jest 
jedynie jej aktualizacja.  
Aktualna mapa do celów projektowych będzie wymagana m.in. do uzgodnień projektów z ZZM oraz będzie 
uwzględniała ewentualne kolizje powstałe od czasu wykonywania projektu budowlanego. 
 
Pytanie nr 185 

Wnosimy o sprecyzowanie określenia "ewentualne uzupełnienie" w odniesieniu do dokumentacji geotechnicznej. Czy 
i w jakim zakresie należy uzupełnić Dokumentację geotechniczną? 
Odpowiedź na pytanie nr 185 

W opinii Zamawiającego opracowana dokumentacja geotechniczna jest wystarczająca. Na etapie PW dopuszcza się 
jej ewentualne uzupełnienie, jeśli Wykonawca uzna to za potrzebne. 
 
Pytanie nr 186 

W odniesieniu do zakresu zamówienia - jakie opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia należy zaktualizować? 
Odpowiedź na pytanie nr 186 

Uzyskane opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia zostały załączone do materiałów przetargowych. Rolą 
Wykonawcy będzie realizacja zadania w terminie ich ważności lub ich aktualizacja. 
 
Pytanie nr 187 

W odniesieniu do zakresu zamówienia - jakie opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i pozwolenia należy uzyskać? 
Odpowiedź na pytanie nr 187 

Patrz odpowiedź na pytanie 186 
 
Pytanie nr 188 

W odniesieniu do zakresu zamówienia - jakie, nie wymienione jednostki miejskie, i w jakim zakresie będą 
uczestniczyły w zatwierdzaniu Projektów Wykonawczych? 
Odpowiedź na pytanie nr 189 

Należy przewidzieć uzgodnienie opracowanych PW zgodnie z obowiązującymi przepisami i w zakresie niezbędnym 
do realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 190 

Wnosimy o określenie rodzaju i ilości materiałów eksploatacyjnych jaka ma być dostarczana w ramach użytkowania 
przez zespół Zamawiającego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 190 

Wykonawca musi przewidzieć ilość materiałów eksploatacyjnych (w tym tonerów i papieru)  odpowiednią dla 
inwestycji trwającej dwa lata (wg naszych doświadczeń ok. 3500 stron drukowanych/kserowanych w miesiącu). 
 
 
Pytanie nr 191 

Czy przedmiotowy Kontrakt zalicza się do zamówień publicznych, o których mowa w ustawach samorządowych, w 
których wymagane będzie spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności? 
Odpowiedź na pytanie nr 192 

Tak, niniejsze zamówienie jest objęte wymogami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych.  Do umowy została wprowadzona Klauzula 4.28, która dotyczy elektromobilności.   
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Pytanie nr 193 

Wnosimy o udostepnienie przekrojów istniejących konstrukcji drogowych i torowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 193 

Zamawiający nie posiada przekrojów istniejących konstrukcji drogowych i torowych, które mógłby udostępnić. 
 
 
Pytanie nr 194 

Wnosimy o określenie klasy betonu przeznaczonego do rozbiórki pod konstrukcją drogową. 
Odpowiedź na pytanie nr 194 

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat klasy betonu przeznaczonego do rozbiórki pod konstrukcją drogową. W 
wycenie robót rozbiórkowych należy przyjąć klasę nie mniejszą niż C16/20. 
 
 
Pytanie nr 195 

Wnosimy o określenie klasy betonu przeznaczonego do rozbiórki pod konstrukcją torowiska. 
Odpowiedź na pytanie nr 195 

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat klasy betonu przeznaczonego do rozbiórki pod konstrukcją torowiska. W 
wycenie robót rozbiórkowych należy przyjąć klasę nie mniejszą niż C25/30. 
 
Pytanie nr 196 

Czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie konstrukcji drogi i torowiska w sytuacji rozpoznania odmiennych 
warunków geotechnicznych? 
Odpowiedź na pytanie nr 196 

Zamawiający dopuszcza dostosowanie konstrukcji drogi i torowiska w sytuacji rozpoznania odmiennych warunków 
geotechnicznych 
 
Pytanie nr 197 

W jaki sposób ulegnie zmianie sposób płatności w sytuacji wydłużenia czasu na wykonanie zadania? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 197 

Sposób rozliczania wykonanych Robót został powiązany z osiągnięciem zaawansowania procentowego w realizacji 
zamówienia (pkt 29.2. IDW). Nie ma więc bezpośredniej korelacji pomiędzy Czasem na Ukończenie a dokonywanymi 
płatnościami (z zastrzeżeniem pierwszej płatności, co do której został określony początkowy moment, od którego 
możliwe jest jej dokonanie). 

Pytanie nr 198 

Czy Zamawiający w kwocie, którą zamierza przeznaczyć na realizację zadania uwzględnił koszty Wykonawcy 
związane z opisanym sposobem finansowania inwestycji? 
Odpowiedź na pytanie nr 198 

Zamawiający uwzględnił te koszty 
 
Pytanie nr 199 

Wnosimy o podanie grubości podbudowy z kostki kamiennych pod jezdnią. 
Odpowiedź na pytanie nr 199 

Należy przyjąć, że pod warstwą bitumiczną znajduje się kostka kamienna 18x20. 
 
Pytanie nr 200 

Wnosimy o podanie materiału i grubości podbudowy pod chodnikami. 
Odpowiedź na pytanie nr 200 

Pod chodnikami należy założyć podbudowę z kruszywa o grubości 15cm  
 
Pytanie nr 201 

Wnosimy o potwierdzenie, że kontrakt obejmuje jedynie przepięcie przyłączy gazowych do nowej sieci gazowe, oraz 
że znajdują się one poza istniejącymi budynkami. Jeżeli należy wykonać jakiekolwiek prace związane z wymianą 
przyłączy wewnątrz budynków wnosimy o szczegółowy opis prac jakie należy wykonać wewnątrz budynków wraz z 
ich uzgodnieniem z właścicielami budynków. 
Odpowiedź na pytanie nr 201 
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Projekt budowalny nie zakłada prac związanych z siecią gazową (w tym przyłączami gazowymi) wewnątrz budynków. 
Wszystkie przepięcia przyłączy gazowych znajdują się poza budynkami.   
 
Pytanie nr 202 

Wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności: wg PB podbudowa zasadnicza z betonu zbrojona jest siatką stalową (góra + 
dół) natomiast wg WWiORB zbrojeniem rozproszonym. 
Odpowiedź na pytanie nr 202 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 
 
Pytanie nr 203 

Czy z uwagi na bardzo krótki termin realizacji kontraktu oraz konieczne uzgodnienia dla niektórych zakresów 
projektowych, Zamawiający dopuszcza realizację robót przed zatwierdzeniem kompletnego Projektu Wykonawczego 
wszystkich branż? 
Odpowiedź na pytanie nr 203 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 204 

Czy akcja informacyjna przy użyciu ulotek ma być prowadzona przy każdej zmianie organizacji ruchu, czy tylko w 
jakiś szczególnych przypadkach? 
Odpowiedź na pytanie nr 204 

Akcja informacyjna przy użyciu ulotek ma być prowadzona przy zasadniczych zmianach organizacji ruchu. Decyzję 
podejmie Zamawiający. Podana liczba ulotek zostanie podzielona w zależności od liczby planowanych etapów ORZ i 
ich zakresu. 
 
Pytanie nr 205 

Prosimy o podanie na jakiej wysokości mają zostać umieszczone tablice informacyjne (pamiątkowe, o 
dofinansowaniu) - odległość spodu tablicy od gruntu. 
Odpowiedź na pytanie nr 205 

Tablice mają zostać umieszczone na wysokości od ok. 2,5 do 3, 5 m od gruntu. Szczegóły zostaną podane w PW. 
 
Pytanie nr 206 

W nawiązaniu do zapisów Programu Funkcjonalno-użytkowego, pkt. 1.1 Przedmiot zamówienia prosimy o podanie 
przybliżonego terminu w jakim Zamawiający przewiduje uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID. 
Odpowiedź na pytanie nr 206 

Zamawiający uzyskał decyzję ZRID i zostanie ona przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie nr 207 

W nawiązaniu do zapisów Programu Funkcjonalno-użytkowego, pkt. 1.2 Charakterystyczne parametry określające 
wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych prosimy o doprecyzowanie sformułowania; „… Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania prac przedprojektowych…”. Jaki zakres prac / obowiązków mieści się w użytym 
przez Zamawiającego opisie? 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 207 

Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ – umową. Ze względu na czas jaki 
upłynie od opracowania PB do czasu realizacji przez Wykonawcę PW, Wykonawca winien w ramach prac 
przedprojektowych dokonać m.in. wizji w terenie, uaktualnienia wygasłych uzgodnień czy aktualizacji mapy do celów 
projektowych. 
 
Pytanie nr 208 

W nawiązaniu do zapisów Programu Funkcjonalno-użytkowego, pkt. 2.3 Wytyczne dotyczące  prowadzenia robót 
budowlanych ppkt. 14) prosimy o doprecyzowanie zapisu tj. dla jakiej nieruchomości Wykonawca będzie ponosił 
koszty związane z jej zajęciem 
Odpowiedź na pytanie nr 208 

Zapis nieaktualny. Wykonawca nie będzie ponosił takich kosztów. 
 
Pytanie nr 209 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt.8 Termin wykonania zamówienia Wykonawca ma 20 
miesięcy od podpisania Umowy na realizację całej inwestycji.  
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Mając na uwadze część projektową wraz z uzgodnieniami / zatwierdzeniami oraz zakres prac branżowych w ścisłym 
centrum miasta w ocenie Wykonawcy podany termin jest niewystarczający. Wykonawca wnioskuje do 
Zamawiającego o zmianę terminu realizacji na 26 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 209 

Zamawiający informuje, że termin pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 210 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt.25 Opis sposobu obliczenia ceny prosimy o wyjaśnienie 
zapisów w;  
ppkt. 25.8 Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane prace projektowe i wykonane roboty drogowe, ppkt. 25.15 Zapłata 
nastąpi za faktycznie wykonane roboty odnosząc to do zapisu ppkt. 25.4 i 25.5 mówiący o ryczałtowym 
wynagrodzeniu Wykonawcy.  
Jak Zamawiający zamierza ustalić co Wykonawca ma ujęte i w jakich ilościach w swoich kwotach ryczałtowych mając 
na uwadze poglądowy charakter przedmiarów zgodnie z ppkt. 25.18. 
Odpowiedź na pytanie nr 210 

Zapis o zapłacie za faktycznie wykonane prace projektowe i wykonane roboty drogowe odnosi się do sytuacji 
konieczności przerwania wykonywania prac projektowych/robót. W takiej sytuacji ustalenie stopnia zaawanasowana 
tych prac i robót do całości prac/robót przewidzianych Kontraktem i wycenionych ryczałtowo nastąpi wspólnie przez 
obie Strony Kontraktu. Zapis natomiast nie ma zastosowania do wykonania całości prac przewidzianych Kontraktem, 
za które należy się wynagrodzenie w pełnej przewidzianej Kontraktem wysokości.  
 
Pytanie nr 211 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie dołącza do składanej oferty Kosztorysów ofertowych bazujących na 
udostępnionych przez Zamawiającego pomocniczych przedmiarach.     
Odpowiedź na pytanie nr 211 

Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 212 

Prosimy o wskazanie w jakich pozycjach Załącznika nr1a Wykonawca ma ująć koszty, które Zamawiający opisał w 
pomocniczym przedmiarze „Wymagania ogólne” dotyczące pozycji nie ujętych w Załączniku nr 1a jak np.  
a) Tymczasowa organizacja ruchu – wyniesienie w terenie, utrzymanie w czasie budowy 
b) Koszt dostosowania się do pozostałych wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
c) Dokumentacja powykonawcza 
d) Obsługa geodezyjna budowy 
e) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 
Odpowiedź na pytanie nr 212 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 161. 
 
Pytanie nr 213 

W związku z brakiem możliwości uzyskania na rynku ubezpieczeniowym polis spełniających wymagania 
zamawiającego, niniejszym prosimy o zmianę warunków dotyczących wymagań w zakresie ubezpieczeń w 
szczególności wysokości franszyz redukcyjnych oraz wysokości limitów dla szkód. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 213 

Z uwagi na nieprecyzyjność wniosku Wykonawcy Zamawiający nie jest w stanie się do niego odnieść.  
 
Pytanie nr 214 

W związku z dofinansowaniem inwestycji z programu Polski Ład, prosimy o udostępnienie wstępnej promesy 
dotyczącej niniejszej inwestycji. 
Odpowiedź na pytanie nr 214 

Zamawiający udostępni promesę wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 
Pytanie nr 215 

Wykonawca wnosi o ustanowienie tożsamej kary dla zamawiającego naliczonej przez wykonawcę z tytułu 
odstąpienia od umowy z winy zamawiającego tj. 10% wartości. Obecnie zgodnie z warunkami kontraktu, kara z tego 
tytułu dotyczy tylko Wykonawcy, a nie Zamawiającego – brak równowagi stron. 
Odpowiedź na pytanie nr 215 
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Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy 
 
 
Pytanie nr 216 

Wykonawca wnosi o określenie terminu płatności faktur dla trzech pierwszych transzy płatności. Obecnie 
dokumentacja wskazuje jedynie 35 dniowy termin płatności dla czwartej (ostatniej) transzy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 216 

Zgodnie z Klauzulą 14.7. [Płatność] „Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym 
Świadectwie Płatności na podstawie prawidłowo wystawionego i zaakceptowanego przez Inżyniera Rozliczenia 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentów zgodnie z niniejszym Kontraktem (w tym 
wszelkich protokołów prób, sprawdzeń, etc. wymaganych zgodnie z Kontraktem)  uzasadniających żądanie zapłaty 
oraz prawidłowo wystawionej  faktury Wykonawcy obejmującej roboty wykazane w ostatnio wystawionym 
Przejściowym Świadectwie Płatności, a także wszystkich oświadczeń Podwykonawców wymaganych na mocy 
postanowień niniejszego Kontraktu (w przypadku braków w zakresie oświadczeń Podwykonawców Zamawiający jest 
uprawniony do dokonywania zatrzymań opisanych poniżej).” 
 
Wskazanie dodatkowego terminu dla płatności czwartej transzy wynagrodzenie wynika wprost z wymogów 
dotyczących dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 
Pytanie nr 217 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie na jakie potrącenia z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy zamawiający wyrazi zgodę (klauzula 4.4 punkt 2) oraz jaka jest procedura udzielenia zgody przez 
Zamawiającego na takie potrącenie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 217 (Zmiana nr 10)  

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia podwykonawcy stanowi dla Zamawiającego znaczące ryzyko z uwagi na 
solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. 
W związku z tym zgoda Zamawiającego na potrącenie kar umownych będzie dotyczyć tylko przypadków, kiedy z 
dokumentów i wyjaśnień przedłożonych Zamawiającemu przez Wykonawcę w ocenie Zamawiającego wynikać 
będzie jednoznacznie, że zgodnie z zapisami umowy podwykonawczej powinna zostać naliczona kara umowna. 
Zamawiający udzieli zgody lub jej odmówi w ciągu 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu kompletu 
dokumentów i wyjaśnień, które w ocenie Zamawiającego są niezbędne dla oceny zasadności naliczenia kary 
umownej.   
 

Akapit w Klauzuli 4.4.pkt 2 Umowy: 
 

„Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
-  uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
lub odpowiednio przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, 
- 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.” 
 
otrzymuje brzmienie: 
„Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
-  uzależniających zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
lub odpowiednio przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, 
- 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 udzieli zgody lub jej odmówi w ciągu 21 dni od dnia przekazania Zamawiającemu 
kompletu dokumentów i wyjaśnień, które w ocenie Zamawiającego są niezbędne dla oceny zasadności naliczenia 
kary umownej.” 
 

Pytanie nr 218 



 

44 

 

PZT oraz PAB Branża Torowa w opisie technicznym określa wykonanie torowiska „na podbudowie betonowej C30/37 
grubości 30cm zbrojenie rozproszone z włókien polipropylenowych grubych w ilości 1,5kg/m3”, natomiast przekroje 
konstrukcyjne projektu torowego określają do wykonania „podbudowę zasadniczą z betonu C30/37 zbrojoną siatką 
górą i dołem” . Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, która wersja jest właściwa. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 218 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 
 
Pytanie nr 219 

Prosimy o informację, czy odcinek toru byłego torowiska kolejki wąskotorowej WKW, należy wykonać z szyn nowych, 
czy z odzysku ? 
Odpowiedź na pytanie nr 219 

Należy zastosować oryginalne szyny kolejki wąskotorowej z odzysku po ich oczyszczeniu. 
 
Pytanie nr 220 

Projekt Budowlany – PZT, WWiORB oraz PAB, przewidują wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18/20 z 
materiału staroużytecznego. Czy Zamawiający w wypadku braku odpowiedniej ilości kostki uzyskanej z rozbiórki, 
udostępni Wykonawcy brakującą kostkę granitową staroużyteczną 18/20 w ilości potrzebnej na wykonanie 
nawierzchni torowiska i ścieków przykrawężnikowych, jak przewiduje projekt budowlany ?  
Odpowiedź na pytanie nr 220 

Zamawiający nie przewiduje braku odpowiedniej ilości kostki granitowej staroużytecznej 18/20. Jeśli taka sytuacja 
wstąpi to Wykonawca będzie mógł pozyskać taką kostkę z magazynu ZDiUM Wrocław przy współudziale 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 221 

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 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 zmianę przytoczonego zapisu z treści Klauzuli 4.4 Warunków Szczególnych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 221 
 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2019 r.  (I CSK 577/18) „za kaucję gwarancyjną nie może 
zostać uznane zatrzymanie części wynagrodzenia należnego drugiej stronie, gdyż nie ma wówczas przekazania 
środków pieniężnych na rachunek uprawnionego z zabezpieczenia wykonania świadczenia. Taka sama sytuacja 
wystąpi, gdy zatrzymanie części wynagrodzenia nazwie się potrąceniem kwoty należnej do zabezpieczenia. W 
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odniesieniu do umów o roboty budowlane jest to pozostawienie części wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
na rachunku wykonawcy z utrzymaniem jego odpowiedzialności wraz z inwestorem.” 
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis, że „ 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.” 
Natomiast możliwe jest stworzenie w umowie podwykonawczej takiej konstrukcji kaucji gwarancyjnej, która będzie 
posiadała cechy tej nienazwanej umowy zdefiniowane w orzecznictwie sądowym.  
 
Pytanie nr 222 

PAB – branża torowa – torowisko zielone – przekroje konstrukcyjne 
Opis techniczny określa wykonanie na warstwie z piasku, warstwy wzmacniającej z kruszywa 0/31,5 grubości 15 cm, 
natomiast rys. PB-01-TR-3 przekrój konstrukcyjny typowy przystanków na pl. Staszica, określa wykonanie na 
warstwie z piasku, warstwy stabilizacji C ?  grubości 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 222 

Patrz odpowiedź nr 12 
 
Pytanie nr 223 

PAB – branża torowa – torowisko zielone 
Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania systemu profili wysokoelastycznych z materiału 
elastomerowego, zabezpieczających szyny 60R2 montowane na podkładach strunobetonowych w obszarze 
„zielonego torowiska”. Brak informacji w opisie i rysunkach PAB. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 223 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 224 

Branża torowa 
Czy konieczne jest prewencyjne szlifowanie szyn przed oddaniem torowiska do eksploatacji? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 224 

Tak jest konieczne prewencyjne szlifowanie szyn 
 
Pytanie nr 225 

Branża torowa 
Czy w technologii podlewu ciągłego jest konieczne pokrycie szyny materiałem dielektrycznym? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 225 

Tak, jest konieczne. 
 
Pytanie nr 226 

Prosimy o potwierdzenie, że do budowy elementów oznaczonych w projekcie budowlanym jako „z odzysku” lub 
„staroużyteczne” można wykorzystać materiały pozyskane z rozbiórki. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 226 

Zamawiający potwierdza. Materiał pozyskany z rozbiórki można ponownie wykorzystać po jego wcześniejszej 
akceptacji przez inspektora nadzoru. 
 
Pytanie nr 227 

Prosimy o informację jaką dopuszczalną nasiąkliwość powinny mieć elementy betonowe: krawężniki i kostka 
betonowa. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 227 

Elementy betonowe powinny mieć nasiąkliwość nie większą niż 6% 
 
Pytanie nr 228 

Prosimy o udostępnienie „Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych” dla mieszanki stabilizowanej 
cementem C3/4 i C5/6. 
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Odpowiedź na pytanie nr 228 

Mieszanka stabilizowana cementem C3/4 i C5/6 w zakresie wymagań ma być zgodna z WT-5, natomiast w 
pozostałym zakresie ma spełniać zapisy WWiORB D-04.05.01B 
 
Pytanie nr 229 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej typu „STOP” dla projektowanych pasów 
ostrzegawczych?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 229 

Pasy ostrzegawcze na peronach należy wykonać z płyt betonowych, natomiast na przejściach dla pieszych przy 
krawężniku  należy stosować kostkę STOP. 
 
Pytanie nr 230 

Dotyczy: przedmiary robót, roboty drogowe, poz. 65. Chodniki z płyt kamiennych ryflowanych 25x25x8. Prosimy o 
informację gdzie należy zastosować płytki tego typu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 230 

W pozycji 65 ujęto pas prowadzący z płyt kamiennych ryflowanych na zachodnim peronie wiedeńskim na odcinku 
chodników z płyt kamiennych. Jednocześnie zgodnie z zapisami pkt. 25.18 PFU przedmiary robót mają charakter 
poglądowy. 
 
Pytanie nr 231 

Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji torowiska dla przystanku na pl. Staszica, ponieważ zgodnie z PB-01-
TR-3 należy wykonać: 
- podbudowę betonową C30/37 gr. 25cm, 
- warstwę stabilizacji C1,5/2 gr. 20 cm, 
- warstwę odcinającą z piasku średniego gr. 10cm 
a zgodnie z PB-01-DR-3.1 należy wykonać: 
- podbudowę z betonu zbrojonego C30/37  gr. 30 cm, 
- warstwę stabilizacji C 5/6 gr. 20 cm, 
- warstwę ulepszonego podłoża gr.  40cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 231 

Konstrukcję torowiska należy wykonać zgodnie z projektem branży torowej. 
 
Pytanie nr 232 

Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji torowiska dla przystanku na pl. Staszica, ponieważ zgodnie z PB-01-
TR-3 należy wykonać: 
- podbudowę betonową C30/37 gr. 25cm 
a zgodnie z PB-01-DR-3.1 należy wykonać: 
- podbudowę z betonu C30/37  gr. 15 cm, 
- warstwę stabilizacji C 1,5/2 gr. 10 cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 232 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 231 
 

 
Pytanie nr 233 

Zgodnie z Warunkami szczególnymi Kontraktu, klauzula 2, Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu budowy 
widnieje zapis; 
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Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może składać do zaakceptowania przez ww. Komisję Dokumentację 
projektową etapami / częściami tak, aby Zamawiający mógł przekazać Wykonawcy Plac budowy z zaakceptowaną 
częścią Dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 233 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 234 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów z tytułu zajęcia pasa drogowego na terenie 
będącym przekazanym Placem budowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 234 

Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 235 

Prosimy o potwierdzenie, że kolizje uzbrojenia podziemnego jak i nadziemnego nie ujęte w dokumentach 
Zamawiającego (Projekt budowlany) będą podstawą do ubiegania się Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 235 

Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 236 

Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązania przyjęte w dokumentach Zamawiającego (Projekt budowlany PB) dotyczące 
ewentualnych i nieujętych w PB kolizji z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego jak i nadziemnego pozostają w 
odpowiedzialności Zamawiającego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 236 

Zamawiający potwierdza 
 
Pytanie nr 237 

W zakresie pkt 4.6 umowy, wobec konieczności współdziałania na jednym Terenie Budowy kilku wykonawców, 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że jeżeli inny wykonawca będzie prowadził prace na Terenie 
Budowy przedmiotowego zadania to Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania i zaniechania 
innego podwykonawcy, w szczególności wszelkiego rodzaju szkody będą usuwane na koszt i ryzyko wykonawcy, z 
którego działaniem szkoda powstała. 
 
Odpowiedź na pytanie na 237 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 238 

W zakresie pkt 4.27 Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że odpowiedzialność za uszkodzenia instalacji 
podziemnych nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności profesjonalisty, nie 
mógł przewidzieć że dojdzie to uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów, gazociągów, słupów i linii 
energetycznych i innych elementów instalacji podziemnej wymienionych w pkt 4.27. 
 
 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 238 

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. W razie zajścia szkody to na Wykonawcy będzie ciążyło wykazanie czy do 
szkody doszło z przyczyn leżących w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa czy też 
nie. 
 
Pytanie nr 239 

We wzorze umowy jest informacja, że okres ubezpieczenia we wszelkich umowach ubezpieczenia wymaganych 
niniejszym kontraktem będzie obejmował co najmniej datę wystawienia Świadectwa Przejęcia, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić istnienie ochrony ubezpieczeniowej do daty wystawienia Świadectwa 
Wykonania (wraz z Okresem Zgłaszania Wad oraz okresem naprawiania wad po zakończeniu Okresu Zgłaszania 
Wad), w takim sposób aby istniała ciągłość ubezpieczenia. Wobec tego prosimy o doprecyzowanie wymaganego 
okresu ubezpieczenia w polisach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności 
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cywilnej, wymaganych zgodnie z dokumentacją przetargową. Jak należy zatem rozumieć wskazany w dokumentacji 
przetargowej Okres Zgłaszania Wad?   
 
Odpowiedź na pytanie nr 239 

Modyfikacje w tym zakresie zostały umieszczone w odpowiedzi na pytanie 25. 
 
Pytanie nr 240 

Prosimy o potwierdzenie, że odbiory robót liniowych przez inspektorów nadzoru odbywać się będą na bieżąco bez 
konieczności utrzymywania przez wykonawcę otwartych wykopów na długich przęsłach od studni do studni. Odbiory 
zagęszczenia gruntu wymaganego w dokumentacji wraz z kamerowaniem sieci są wystarczającym elementem 
wskazującym na potwierdzenie ich poprawnego wykonania. Odbiory wykonanych sieci w stanie otwartego wykopu na 
długich przęsłach powodują diametralny wzrost kosztów wykonania inwestycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 240 

Odbiory przez inspektorów nadzoru będą odbywać się na bieżąco, po poinformowaniu inspektora z wyprzedzeniem 
kilkudniowym o zaplanowanych działaniach wykonawcy. 
 
Pytanie nr 241 

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach powyższego zadania nie będą pobierane opłaty za pobór oraz zrzut wody z 
prób, płukania i dezynfekcji oraz odwodnienia wykopów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 241 

Są pobierane opłaty za pobór wody na podstawie umowy – wypożyczenie stojaka hydratowego i licznika. 
Pobierane są także opłaty za zrzut wody z prób i odwodnienia wykopów na podstawie odrębnej umowy. Ilość wody 
zrzucanej do kanalizacji określona jest w projekcie. 
 
Pytanie nr 242 

W związku z szerokim zakresem zamówienia i różnorodnością branż, co wiąże się z koniecznością wnikliwej analizy 
dokumentacji oraz pozyskania ofert na szeroki asortyment i usługi podwykonawcze, w celu przygotowania rzetelnej 
oferty, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie. Przesunięcie terminu składania 
ofert pozwoli wykonawcom na pozyskanie konkurencyjnych ofert od dostawców i podwykonawców, co wiąże się z 
korzyścią dla Zamawiającego przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji 
 
Odpowiedź na pytanie nr 242 

Patrz zmiana nr 14.  
 
Pytanie nr 243 

Ad. pkt. 29.2 IDW: Na czym mają polegać „Instrukcje Zamawiającego” co do wystawianych faktur? Czy ograniczą się 
one do elementów formalnych faktury i nie będą dotyczyć zakresu prac objętych fakturą, zakładając, że faktura 
odzwierciedla faktycznie wykonany zakres prac lub całość prac? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 243 

Zamawiający informuje, że Instrukcje Zamawiającego ograniczą się wyłącznie do elementów formalnych faktury. 
 
Pytanie nr 244 

W związku z ogłoszonym przetargiem na przebudowę ulicy Pomorskiej, etap 2 prosimy o podanie założeń do 
organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem wytycznych funkcjonowania komunikacji zbiorowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 244 

Należy tak konstruować projekty organizacji ruchu zastępczego na czas przebudowy, aby w okresie od 22 
października 2022 roku do dnia  4 listopada 2022 włącznie utrzymany był dojazd  komunikacji tramwajowej przez 
plac Staszica do Cmentarza Osobowickiego  (albo od strony ulicy Pomorskiej albo od strony placu Powstańców 
Wielkopolskich) 
 
Zmiana nr 11  

- pkt 3 Aktu Umowy otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany w terminie 20 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 
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Wykonanie przedmiotu umowy oznacza również zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym 

uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to 

dopuszczenie, co oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – 

to uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie 

procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót, przy czym jeśli  

z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad istotnych, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie 

nastąpiło w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 

 

- W Klauzuli 1.1.1.5. „Wymagania Zamawiającego” zwrot „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” zastępuje 

się zwrotem: „Specyfikacja Warunków Zamówienia”.  

- W Klauzuli 4.2. frazę: 

„Zabezpieczenie  Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

(a) 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i 

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 

całości Robót według Klauzuli 10.1. [Wystawienie Świadectwa Przejęcia].” 

zastępuje się  

„Zabezpieczenie  Wykonania będzie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 

 

(a) 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

Kontraktu i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wydania 

Świadectwa Przejęcia dla całości Robót według Klauzuli 10.1. [Przejęcie Robót i Odcinków].” 

 
Zmiana nr 112  
 
Skreśla się w IDW pkt. 8 w brzmieniu:  

„8.1. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany w terminie 20 miesięcy 
od dnia podpisania umowy.  
8.2. Wykonanie przedmiotu umowy oznacza również zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym 
uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co 
oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a 
jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o 
zakończeniu robót, przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad istotnych, to termin uważa się za 
zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie do 20 miesięcy od licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy 
przez Zamawiającego o dacie rozpoczęcia robót.” 
 
i zastępuje brzmieniem:  
 

„8.1. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany w terminie 20 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 
8.2. Wykonanie przedmiotu umowy oznacza również zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym 
uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co 
oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a 
jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o 
zakończeniu robót, przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad istotnych, to termin uważa się za 
zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 
 
Zmiana nr 13 
Zamawiający skreśla w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do IDW) pkt. 4.4. w brzmieniu:  
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„4.4. Termin wykonania zamówienia: 
4.4.1.Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany w terminie 20 miesięcy 
od dnia podpisania umowy.  
4.4.2.Wykonanie przedmiotu umowy oznacza również zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym 
uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co 
oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a 
jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o 
zakończeniu robót, przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad istotnych, to termin uważa się za 
zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie do 20 miesięcy od licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy 
przez Zamawiającego o dacie rozpoczęcia robót.” 
 
i zastępuje brzmieniem:  
 

„4.4. Termin wykonania zamówienia: 
4.4.1. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany w terminie 20 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 
4.4.2. Wykonanie przedmiotu umowy oznacza również zakończenie procedur odbiorowych w tym terminie, w tym 
uzyskanie Świadectwa Przejęcia oraz poprzedzające jego wydanie uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do użytkowania lub decyzji warunkującej to dopuszczenie, co 
oznacza, że jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to uzyskanie tego pozwolenia, a 
jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o 
zakończeniu robót, przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek usunięcia wad istotnych, to termin uważa się za 
zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.” 
 
Zmiana nr 14 
Zamawiający informuje, że zmienia termin: 
- składania ofert na dzień: 18.03.2022, godzina: 9:00  
- otwarcia ofert na dzień: 18.03.2022, godzina 12:00  
- termin związania ofertą na dzień: 15.07.2022  (zmianie ulega punkt 24 Instrukcji dla Wykonawców) 

 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem  
 
Adam Leńczyk 
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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