
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 

 

 Gliwice, 01.09.2020  

 

 

Dotyczy: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe 

w Gliwicach - roboty budowlane (część po południowej stronie 

dworca PKP) 

 

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

  

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze 

złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: 

  

Pytanie nr 1: 1. § 1 ust. 4 - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

technologii wykonywania robót, materiałów i urządzeń zaproponowanych 

w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego, będą wynikały z okoliczności sprawy jak zmiana przepisów, 

zaprzestanie produkcji urządzeń lub zastąpienie dotychczasowych nowymi 

(lepszymi), wpłyną korzystnie na termin realizacji umowy lub będą niezbędne 

dla m.in. uniknięcia kolizji lub sytuacji, gdy prowadzone roboty wywierają 

niekorzystny wpływ na otoczenie, w szczególności gdy: 

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego 

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) spowodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy, 

3) wynikać będą z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny i/lub 

zmiany obowiązujących przepisów. 

Pytanie: Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP zakazuje się zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, 

w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 

i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. W związku z tym Wykonawca 

wnosi o odpowiedź, w jaki sposób będzie liczone wynagrodzenie Wykonawcy 

w przypadku zmiany uzasadniającej podwyższenie wynagrodzenia 

z jednoczesnym zachowaniem korzystnego dla Zamawiającego charakteru 

zmiany? 

Odpowiedź: W opinii Zamawiającego zapis postanowienia umownego 

w kontekście art. 144 ust. 1 jest prawidłowy. Wynagrodzenie jest kosztorysowe, 

zmiany muszą być zgłoszone Zamawiającemu i po ich akceptacji będzie 

następowała przywołana zmiana. §5 związany z wynagrodzeniem wyczerpuje 

wszystkie możliwe sytuacje, jakie mogą wystąpić w trakcie trwania budowy 

również taką, w której charakter zmiany jest korzystny dla Zamawiającego 

a powoduje podwyższenie wartości umowy. 

  

Pytanie nr 2: § 3 ust. 2 pkt 15 - W przypadku przedłużenia terminu wykonania 

umowy Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z utrzymaniem placu 



budowy (m. in. organizacji ruchu, objazdów autobusów, ochrony, gwarancji, 

utrzymania czystości). 

Pytanie: Czy w przypadku, gdy przedłużenie terminu wykonania umowy 

następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w tym w szczególności 

leżących po stronie Zamawiającego), jest on również zobowiązany 

do ponoszenia opisanych kosztów? Wykonawca wnosi o odpowiednią zmianę 

przedmiotowego zapisu i umożliwienie mu zwrotu kosztów utrzymania budowy 

w przypadku, gdy przedłużenie terminu wykonania umowy następuje z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy. Obecnie zapis może obarczać Wykonawcę 

nieuzasadnionym ryzykiem ponoszenia kosztów przedłużenia umowy 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy. Zmianie uległy 

zapisy §3 ust. 2 pkt 15 oraz §5 ust. 2 w zakresie zmiany wynagrodzenia 

w odniesieniu do poruszonej przez Państwa kwestii. 

 

Pytanie nr 3: § 4 ust. 1 - Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami 

własnymi zakres rzeczowy robót wynikający ze złożonej oferty. 

Pytanie: Czy w ocenie Zamawiającego przywołany zapis nie stoi w sprzeczności 

z zapisem § 4 ust. 3 umowy, zgodnie z którym „Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej, wykazu wszystkich 

Podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu 

Podwykonawców dostaw lub usług o wartości umowy powyżej 50 000 zł oraz 

zakresu tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który z Podwykonawców 

będzie je wykonywał”? Czy każdorazowe zaangażowanie dodatkowego 

podwykonawcy będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy? Wykonawca 

wnosi o usunięcie zapisu § 4 ust. 1 w celu uniknięcia wątpliwości w tym 

zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy, który 

przyjmuje brzmienie, cyt.: ”Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami 

własnymi zakres rzeczowy robót wynikający ze złożonej oferty 

z uwzględnieniem zapisów w poniższych ustępach”. Każdorazowe 

zaangażowanie dodatkowego podwykonawcy nie będzie wymagało 

sporządzenia aneksu, a jedynie wypełnienie dyspozycji określonej w § 4 ust. 3 

wzoru umowy. Sporządzenia aneksu natomiast będzie już wymagała ewentualna 

zmiana § 4 ust. 2 wzoru umowy, tj. wtedy kiedy np. zostanie zmieniony zakres 

prac, które zostaną wykonane przez Podwykonawców. 

  

Pytanie nr 4: § 5 ust. 2 - Zgodnie z treścią oferty Wykonawcy wynagrodzenie 

kosztorysowe nie może przekroczyć kwoty: ….………..…………. zł + 

…………… zł VAT = ………………… zł brutto. (słownie: 

………………………………………………………………………………… zł, 

z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 16. 

Pytanie (w związku z pytaniem nr 1): wskazany ust. 16 nie dotyczy sytuacji 

opisanej w § 1 ust. 4 umowy. W związku z powyższym Wykonawca wnosi 

o uzupełnienie możliwości przekroczenia kwoty maksymalnej również 

w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 1 ust. 4 umowy. Czy 

Zamawiający pozytywnie rozpatrzy wniosek? 

Odpowiedź: W opinii Zamawiającego zapis postanowienia umownego 

w kontekście art. 144 ust. 1 jest prawidłowy. Wynagrodzenie jest kosztorysowe, 

zmiany muszą być zgłoszone Zamawiającemu i po ich akceptacji będzie 

następowała przywołana zmiana. §5 związany z wynagrodzeniem wyczerpuje 

wszystkie możliwe sytuacje, jakie mogą wystąpić w trakcie trwania budowy 



również taką, o której mowa powyżej. 

  

Pytanie nr 5: § 5 ust. 23: Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie 

do faktury oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy 

o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, 

a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu 

tych umów. 

Pytanie: Taki wymóg może być niemożliwy do zrealizowania przez Wykonawcę 

w razie sporu z podwykonawcą co do zasadności należnego wynagrodzenia (np. 

w razie naliczenia kar umownych i dokonaniu ich potrącenia z wynagrodzenia 

podwykonawcy). Czy w związku z powyższym Wykonawca będzie uprawniony 

do żądania zapłaty wynagrodzenia w sytuacji, gdy nie przedłoży wskazanych 

oświadczeń, a jednocześnie uprawdopodobni odpowiednimi dokumentami (np. 

nota obciążeniowa, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności), że 

wynagrodzenie podwykonawcy w wysokości wystawionej faktury nie jest 

należne? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

  

Pytanie nr 6: § 6 ust. 1 pkt. 1 lit a): Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego kar umownych w przypadku 

stwierdzenia, że Wykonawca rażąco naruszył zasady prowadzenia robót 

budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową. 

Pytanie: Czy zważywszy na treść art. 29 ust. 1 p.z.p., nakazującego 

formułowanie opisu zamówienia w sposób jednoznaczny, Zamawiający dokona 

modyfikacji zapisu poprzez wprowadzenie katalogu naruszeń (niezgodności 

z umową), skutkujący możliwością odstąpienia od umowy? Z obecnego zapisu 

umowy wynika, że jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Wykonawcy, choćby 

nieistotne, może stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Przedmiotowy zapis pozostaje bez zmian. Jest w nim mowa 

o rażącym naruszeniu. 

  

Pytanie nr 7: § 7 ust. 5 - Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej 

umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie 

później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym razie 

Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

Pytanie: O jakim „terminie umownym” jest mowa w tym zapisie? Czy chodzi 

o termin wskazany w § 2 ust. 1? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż chodzi o termin opisany w §2 ust. 1. 

  

Pytanie nr 8: § 8 ust. 6 - W trakcie trwania okresu gwarancji Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zwoływania okresowych przeglądów gwarancyjnych. 

Pytanie: Czy zważywszy na treść art. 29 ust. 1 p.z.p., nakazującego 

formułowanie opisu zamówienia w sposób jednoznaczny, Zamawiający dokona 

modyfikacji zapisu poprzez wprowadzenie maksymalnej liczby przeglądów 

gwarancyjnych, jakie będą mogły być zwołane przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Przeglądy będą się odbywać z częstotliwością co 6 miesięcy 

w terminie objętym gwarancją. 



  

Pytanie nr 9: Pytanie do treści całego § 9 ust. 1 pkt. 1 – w przytoczonym 

punkcie przewidziano sytuacje (lit. a, b, h), w których kara umowna naliczana 

jest za sam fakt opóźnienia, które może być niezależne od Wykonawcy. Czy 

Zamawiający pozytywnie rozpatrzy wniosek Wykonawcy o zmianę wskazanych 

zapisów poprzez uzależnienie zapłaty kary umownej od zaistnienia zwłoki po 

stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru umowy zastępując słowo 

„opóźnienie” słowem „zwłoka”. 

  

Pytanie nr 10: § 10 ust. 9 - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni 

licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 

(w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

Pytanie: Termin wyznaczony przez Zamawiającego może być z przyczyn 

technicznych niemożliwy do dochowania, a obecny zapis nie wymaga 

wyznaczenia terminu technicznie uzasadnionego, pozostawiając tę kwestię 

swobodnemu uznaniu Zamawiającego. Czy w związku z powyższym 

Zamawiający zmodyfikuje zapis umowy poprzez doprecyzowanie, że 

wyznaczony termin musi być technicznie uzasadniony i możliwy do realizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapisy §10 ust. 9 w zakresie, o którym 

mowa powyżej. 

  

Pytanie nr 11: Dotyczy przedmiarów branży elektroenergetycznej oraz 

teletechnicznej – w udostępnionych kosztorysach ofertowych w formacie PDF 

oraz ATH (zał nr. 14) w niektórych pozycjach pojawiają się „Krotności” np. 

„Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 

Krotność = 2”, natomiast w udostępnionych przedmiarach w formacie XLS 

(załącznik nr 11) krotności nie zostały uwzględnione. W związku z tym 

powstają znaczące różnice w ilościach nakładów RMS. Prosimy o korekty ilości 

w przedmiarach, uwzględniające krotności w kosztorysach. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilości w przedmiarach są zbieżne 

z ilościami podanymi w kosztorysach. Krotność wynika z konieczności ułożenia 

kabla na 10cm warstwie piasku, oraz zasypania 10cm warstwą piasku ułożonego 

kabla – zgodnie z normą SEP-004. 

  

Pytanie nr 12: Dotyczy przedmiaru dla robót elektroenergetycznych – 

„Przedmiar ofertowy TD” pozycja nr 1.1.27, 1.1.28, 1.1.29, 2.2.10, 3.3, 3.4, 3.5, 

4.3, 4.4. Prosimy o jednoznaczne opisanie ile metrów bieżących montażu 

pojedynczej rury osłonowej należy wycenić w danej pozycji. Prosimy również 

o zmianę jednostki obmiarowej z „szt.” na „m” – ułatwi to wycenę, a na etapie 

realizacji rozliczanie danej pozycji obmiarowej. 

Odpowiedź: Przedmiary ofertowe skorygowano w następującym zakresie: 

Osłona rurowa dwudzielna śr.110mm: 

poz.1.1.27 - 135m, poz. 1.1.28 - 120m, poz. 1.1.29 - 120m. 

Osłona rurowa dwudzielna śr.160mm: 

poz. 2.2.10 - 72m, poz.3.3 - 90m, poz.3.4 - 24m, poz.3.5 - 48m, poz.4.3 - 

54m,poz.4.4 - 192m. 

  



Pytanie nr 13: Dotyczy PZT obszaru 2A oraz projektu DOR. Porównując oba 

projekty można zauważyć, że bramownica, na której zamontowane będą 2 znaki 

E-2a (jeden zachowany i jeden nowoprojektowany) na wysokości budynku 8 

przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego koliduje z projektowaną wiatą 

przystankową vis-a-vis budynku nr 8 . Czy bramownica nie powinna zostać 

przeniesiona w inne miejsce. Proszę o udzielenie informacji i ewentualną 

korektę przedmiarów. 

 

Miejsce kolizji 

 

 

 

 

Widok PZT     Widok DOR 

 

 

Odpowiedź: W przypadku faktycznego wystąpienia takiej kolizji w terenie 

należy odsunąć projektowaną wiatę od istniejącej bramownicy w kierunku 

południowo-wschodnim. 

  

Pytanie nr 14: Dotyczy przedmiaru DOR, poz. 2.2 dotyczącej rozbiórki 

bramownic stalowych. Gdzie należy ponownie wykorzystać materiał pozyskany 

z rozbiórki? 

Odpowiedź: Poz. 2.2. przedmiaru ofertowego DOR dotycząca rozbiórki 

bramownic stalowych zawiera się w opisie „ROZBÓRKI ELEMENTÓW 

OZNAKOWANIA PIONOWEGO Z TRASPORTEM MATERIAŁU NA BAZĘ 

ZDM GLIWICE (SŁUPKI I ZNAKI)”. Materiał z rozbiórki należy zatem 

przetransportować na bazę ZDM. Użyte w tym przypadku sformułowanie „do 

ponownego wykorzystania” dotyczy ponownego wykorzystania 

przedmiotowego materiału przez ZDM, a nie przez Wykonawcę w ramach 

niniejszego zadania. 

  

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki granitowej 

10x10x10 oraz 18x27x18 o powierzchniach góra/dół ciętej a bokach łupanych, 

takich jak na uliczkach wokół Gliwickiego Rynku. W przypadku kostki 

10x10x10 za zastosowaniem kostki cięto-łupanej przemawia fakt jej lepszego 

zaklinowania w nawierzchni, a w obu przypadkach, tj. kostki 10x10x10 oraz 

18x27x18 zastosowanie kostki ciętej ze wszystkich stron znacząco podnosi koszt 



całej inwestycji, zważywszy na fakt powierzchni przekraczającej 10 700m2 

z kostek granitowych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zastosowanie kostki granitowej 

10x10x10 cm oraz 18x27x18 cm o powierzchniach ciętych z uwagi 

na dopuszczalne szerokości spoin. Powyższe ma na celu ograniczenie hałasu 

od kół pojazdów mające istotne znaczenie dla mieszkańców przyległych 

kamienic oraz zwiększenie komfortu podróży pieszych w przypadku 

nawierzchni chodników. 

 

Pytanie nr 16: Proszę o wskazanie prawidłowych ilości potrzebnych do 

złożenia oferty z uwagi na rozbieżności pomiędzy podanymi przez 

Zamawiającego przedmiarami a Projektem Wykonawczym (w załączeniu tabela 

z rozbieżnościami) 

przedmiar PW przedmiar PW przedmiar PW przedmiar PW przedmiar PW przedmiar PW

parkomat PIAP 0 1

tablica SDIP 0 1

donice 80 114

kosze na śmieci 49 39 1 0 1 0 23 21 2 0

słupki 34 30

Obszar
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2A 4A 54B32B

 

 

Odpowiedź: Wskazane rozbieżności zostały zweryfikowane. Prawidłowe ilości 

zostały ujęte w przedmiarach ofertowych (zmiana dotyczy ilości koszy na śmieci 

– obszar 3 i 4A, ilości słupków – obszar 4A oraz liczby tablic SDIP – obszar 

4A). Dostarczenie i montaż urządzenia PIAP nie będzie po stronie Wykonawcy. 

 

  

Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną część SIWZ wraz 

z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone odpowiedzi. 

  

  

 

 

Dawid Ochód 

 

Zastępca Dyrektora Jednostki 

Kopia aa. 

 

 

 

 

 

 

 


