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Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Budowa ulicy Tarnobrzeskiej w Poznaniu”,                                       

nr postępowania PIM/04/20/ZP23/2019-243. 

 

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) ,w postępowaniu:  

Pakiet nr 4 z dnia 5.05.2020 r.  

Pytanie nr 1  

Proszę podać pełną nazwę zamówienia publicznego. 

- W ogłoszeniu o zamówieniu podano, że brzmi ona „Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej w Poznaniu”. 

- W SIWZ podano, że brzmi ona „Budowa ul. Tarnobrzeskiej w Poznaniu” 

- W załączniku nr 1 do SIWZ – „Wzorze Istotnych postanowień umowy” podano, że brzmi ona „Budowa  

ul. Tarnobrzeskiej”. 

- W STWiORB podano, że brzmi ona „Budowa ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Starołęckiej                 

do ulicy Staszowskiej w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”, choć na karcie (stronie) 

tytułowej podano inną nazwę: „Projekt budowy ulicy Tarnobrzeskiej na odcinku od ulicy Starołęckiej 

do ulicy Staszowskiej w Poznaniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. 

-  Ta sama nazwa, co na karcie tytułowej STWiORB została użyta w projekcie budowlanym i projekcie 

wykonawczym. 

Pytanie nr 2 

Dotyczy nasadzeń. Z przedmiaru (plik „Tarnobrzeska D przedmiar.pdf”) wynika, że należy posadzić                     

8 szt. drzew bądź krzewów liściastych „form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.7 m”. Ze specyfikacji D-09.01.01 Drzewa i krzewy wynika,                     

że chodzi o „sadzenie nowych drzew gatunku klon polny odm. Elsrijk”. Z kolei z części opisowej projektu 

„Nasadzenia rekompensacyjne” (plik „008_NAS_01_01_C.pdf”) wynika, że należy posadzić 8 szt. drzew 

gatunku jesion wyniosły (fraxinus excelsior), a zarówno z ww. części opisowej, jak i z planu 

sytuacyjnego, stanowiącego część tego samego projektu (plik „008_NAS_01_01_A-01.pdf”) wynika 

Wykonawcy w postępowaniu  

www.pim.poznan.pl 
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ponadto,że nasadzeń należy dokonać nie przy ul. Tarnobrzeskiej, ale na odcinku ul. Oświęcimskiej                                         

od ul. Dziedzickiej do ul. Dęblińskiej.  

Proszę w związku z powyższym: 

-  wyjaśnić, czy posadzone mają zostać krzewy czy drzewa, 

-  wskazać gatunek albo gatunki nasadzeń, podając liczbę każdego z nich, 

- wskazać miejsce nasadzeń, względnie potwierdzić, że należy ich dokonać w miejscach jak                                     

na ww. planie sytuacyjnym. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy nasadzeń. Między wymaganiami dot. materiału szkółkarskiego podanymi w części opisowej 

projektu „Nasadzenia rekompensacyjne” (plik „008_NAS_01_01_C.pdf”) a specyfikacją D-09.01.01 

Drzewa i krzewy występują różnice, np. wg projektu obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm                       

ma wynosić 14-16 cm, a wg specyfikacji – 16-18 cm; wg projektu korona musi posiadać minimalnie                   

12 pędów, a wg specyfikacji – co najmniej 9 szt. Które wymagania są wiążące – podane w projekcie 

wykonawczym czy w specyfikacji technicznej? 

Pytanie nr 4 

Dotyczy nasadzeń. § 12 ust. 3 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy” mówi 

o „gwarancji w zakresie pielęgnacji zieleni na okres 36 miesięcy, który liczony jest odpowiednio jak                 

w ust. 2”, tj. od „daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy”. Załącznik numer 8 do projektu umowy, tj. „Karta gwarancyjna – 

gwarancja pielęgnacyjna” mówi o „gwarancji pielęgnacyjnej na drzewa wynoszącej 36 miesięcy 

liczonych od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy”. Pkt 5.2.2. specyfikacji technicznej D-09.01.01 Drzewa i krzewy mówi 

o „pielęgnacji po posadzeniu”, którą nazywa też „pielęgnacją w okresie gwarancyjnym (w ciągu trzech 

lat po posadzeniu)”. Z kolei w części opisowej projektu „Nasadzenia rekompensacyjne” (plik 

„008_NAS_01_01_C.pdf”) stwierdzono, że „Okres pielęgnacji wynosi 1 rok od momentu odbioru 

prawidłowego posadzenia drzewa”. Proszę w związku z powyższym wyjaśnić, czy wymienione wyżej 

określenia („gwarancji w zakresie pielęgnacji zieleni”, „gwarancja pielęgnacyjna”, „pielęgnacja                         

po posadzeniu”, „pielęgnacja w okresie gwarancyjnym” i „okres pielęgnacji”) oznaczają jedno                                   

i to samo; jeśli nie, proszę wyjaśnić znaczenie każdego z nich i podać okres trwania oraz wskazać 

rozpoczęcie; jeśli tak, proszę podać okres trwania oraz wskazać rozpoczęcie. 

Pytanie nr 5 

Dotyczy trawników. § 12 ust. 3 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy” mówi 

o „gwarancji w zakresie pielęgnacji zieleni na okres 36 miesięcy, który liczony jest odpowiednio jak                 

w ust. 2”, tj. od „daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy”. Załącznik numer 8 do projektu umowy, tj. „Karta gwarancyjna – 

gwarancja pielęgnacyjna” mówi o „gwarancji pielęgnacyjnej na trawniki wynoszącej 12 miesięcy 

liczonych od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy”. Czy w odniesieniu do trawników „gwarancja w zakresie pielęgnacji 

zieleni” oraz „gwarancja pielęgnacyjna” to jedno i to samo? Jeśli nie, proszę wyjaśnić oba pojęcia. Jeśli 
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tak, proszę wyjaśnić, ile wynosi ta gwarancja (na jaki okres ma zostać udzielona – 12 miesięcy, 36 

miesięcy czy inny) oraz wskazać jej rozpoczęcie. 

Pytanie nr 6 

Dotyczy STWiORB. Gdzie znajduje się specyfikacja D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” i czy została 

opracowana? Jeśli nie została opracowana – dlaczego STWiORB dostępne na stronie internetowej 

zamawiającego odwołują się do niej? Specyfikacji D-M-00.00.00 nie ma w spakowanym folderze, który 

można pobrać klikając na stronie internetowej zamawiającego na link „Specyfikacja Techniczna” – 

folder ten zawiera łącznie 24 pliki formatu PDF, w tym 23 pliki z kolejnymi specyfikacjami                                   

(od D-01.01.01 do D-10.10.02) oraz 1 plik z kartą (stroną) tytułową STWiORB. 

Pytanie nr 7  

Dotyczy SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”: czy dla robót 

wykonawca ma uzyskać „w imieniu i na rzecz Zamawiającego” ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie? 

Pytanie nr 8  

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”: czy dla robót wykonawca 

ma uzyskać „w imieniu i na rzecz Zamawiającego” wskazane w § 2 ust. 4 lit. e ww. załącznika do SIWZ 

„zaświadczenie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia 

budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania 

inwestycyjnego? 

Pytanie nr 9  

Dotyczy § 1 ust. 2 lit. a oraz ust. 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 16-18 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych 

postanowień umowy”. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia 

opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty”, przy czym – zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy – „Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 

na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania                

i odbioru robót budowlanych”. Przedmiotem zamówienia publicznego pn. są roboty budowlane, zatem 

nie tylko art. 29 ust. 1 ww. ustawy, ale i jej art. 31 ust. 1 mają zastosowanie. Proszę wobec powyższego 

podać, na jakiej podstawie: 

-   w zakresie „organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu” 

przedmiot ww. zamówienia jest nieokreślony, tj. wykonawca ma podjąć się ww. organizacji „bez 

względu na ich ilość” (§ 1 ust. 2 lit. a „Wzoru Istotnych postanowień umowy”) oraz w zakresie 

czynności, wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 16-18 „Wzoru Istotnych postanowień umowy”, w tym 

m.in. poniesienia opłat i dzierżawy terenu, jego przygotowania, wzmocnienia podłoża pod drogi 

tymczasowe, wykonanie remontów cząstkowych dróg objazdowych, utrzymania kosztów 

objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych, ich likwidacji itd. 

-   na wykonawcę przerzucono „ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu” m.in. co do „ilości zmian 

czasowej organizacji ruchu” (§ 1 ust. 9 „Wzoru Istotnych postanowień umowy”). 
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W obu ww. sytuacjach wykonawca, zamiast otrzymać od zamawiającego jednoznaczne dane 

pozwalające obliczyć cenę oferty, ma sam określić zakres przedmiotu zamówienia – co jest ewidentnie 

sprzeczne z ww. przepisami. 

Pytanie nr 10 

Dotyczy § 1 ust. 4 i 5 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Proszę wyjaśnić, 

na jakiej podstawie zamawiający oczekuje od wykonawcy oświadczenia, że posiada komplet 

dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 oraz „zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich 

żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu Umowy” oraz że „zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją 

związaną z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości”. Umieszczenie w umowie                            

ww. oświadczeń stoi w sprzeczności z art. 651 kc oraz obszernym orzecznictwem odnoszącym                              

się do tego przepisu, zgodnie z którym wykonawca nie ma obowiązku drobiazgowej weryfikacji 

dokumentacji projektowej przedstawionej przez inwestora (zamawiającego); ponadto celowość                

ww. oświadczeń jest podważona przez § 18 ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych 

postanowień umowy”. 

Pytanie nr 11 

Dotyczy § 1 ust. 6 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Proszę wyjaśnić, 

na jakiej podstawie zamawiający „wskaże sposób działania” w przypadku „jakichkolwiek wątpliwości 

co do sposobu wykonania obowiązków wynikających” z umowy lub SIWZ. Wykonawca ponownie 

przypomina, że ustawowym obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia                      

w „sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” 

– między umową a SIWZ, a także między dokumentami wchodzącymi w skład SIWZ (np. między 

dokumentacją projektową a STWiORB) nie mogą występować rozbieżności. 

Pytanie nr 12 

Dotyczy § 2 ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Czy przepis ten jest 

poprawnie sformułowany? Jego obecne brzmienie – „Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu 

Umowy 170 dni od daty podpisania Umowy” – który ma zostać dopełniony datą, wydaje się obarczony 

omyłkami pisarskimi; wydaje się, że powinien brzmieć „Strony ustalają termin realizacji przedmiotu 

Umowy wynoszący 170 dni od daty podpisania Umowy”. 

Pytanie nr 13 

Dotyczy pkt 7 lit. a i pkt 17 SIWZ oraz § 2 ust. 2 lit. a załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych 

postanowień umowy”. Kto ma sporządzić projekt czasowej organizacji ruchu? W dokumentacji 

udostępnionej przez zamawiającego na stronie internetowej nie ma ww. projektu. Z pkt 7 lit. a SIWZ 

oraz § 2 ust. 2 lit. a załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy” wydaje się 

wynikać, że projekt ma sporządzić wykonawca. Z kolei w pkt 17 SIWZ wskazano, że obliczając cenę 

oferty wykonawca „powinien również uwzględnić koszty” m.in. „związane z wprowadzeniem 

ewentualnych zmian w dostarczonych przez Zamawiającego projektach tymczasowej organizacji 

ruchu”, co powtórzono w ostatnim tirecie jako „związane z wprowadzeniem ewentualnych zmian 

w dostarczonych przez Zamawiającego projektach tymczasowej organizacji ruchu- wykreślić”. 
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Pytanie nr 14 

Dotyczy § 2 ust. 4 lit. c załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”.  

-  Czy brak „akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych 

kosztów” przez Zamawiającego uniemożliwia wykonawcy zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego? 

- Czy brak akceptacji „wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego 

ilości ostatecznie wykonanych robót” przez „odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego 

oraz Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru” uniemożliwia wykonawcy zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego? 

- Czy „Kierownik Projektu” i „osoby reprezentujące Zamawiającego, uprawnione do zaciągania 

zobowiązań”, które w myśl ww. przepisu mają złożyć podpisy na  „wycenionym przez Wykonawcę 

przedmiarze robót – oferta, uwzględniającym ilości ostatecznie wykonanych robót”, mogą odmówić 

zrobienia tego, jeśli ww. przedmiar robót – oferta został zaakceptowany przez „odpowiednich 

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru”? 

Pytanie nr 15 

Dotyczy § 3 ust. 1 i 3 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Proszę wskazać 

w jakim zakresie i w jakich granicach Inżynier Kontraktu i zamawiający będą uprawnieni do zgłaszania 

uwag do harmonogramu. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ jest podyktowany tym, że wykonawca 

wielokrotnie spotkał się – w praktyce swojej i innych wykonawców – z tym, że Inżynier i/albo 

zamawiający nieprzerwanie mają zastrzeżenia do harmonogramu, w efekcie czego nigdy nie dochodzi 

do jego „zatwierdzenia”; rodzi to szereg negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, który                                      

np. nie może powoływać się na „niezatwierdzony” harmonogram uzasadniając swoje wnioski czy 

roszczenia. 

Pytanie nr 16 

Dotyczy § 3 ust. 4 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Proszę wyjaśnić 

kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie będzie ustalał i rozstrzygał, czy wykonawca dochował 

pięciodniowego terminu, o którym mowa w tym przepisie, w tym w szczególności kto, w jaki sposób               

i na jakiej podstawie będzie ustalał i rozstrzygał, kiedy było możliwe stwierdzenie „możliwości 

niedotrzymania umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM 

wskazanych w §2 ust. 2”. Wątpliwości wykonawcy budzi zwłaszcza użycie w ww. przepisie 

sformułowania „możliwość niedotrzymania terminu”, które jest bardzo pojemne. O „możliwościach 

niedotrzymania terminu” z najróżniejszych przyczyn można powiadomić nawet w dniu zawarcia 

umowy i nawet nie mając do tego jakichkolwiek podstaw czy przesłanek, bo ww. przepis nie wymaga 

ich przecież – czy jeśli wykonawca tego nie zrobi, to musi się liczyć z zarzutem, że nie dotrzymał                  

ww. pięciodniowego terminu na powiadomienie o „możliwości niedotrzymania terminu”? Wykonawca 

sugeruje zmianę pierwszego zdanie § 3 ust. 4 i zastąpienie słów „o możliwości” słowami                                          

„o uzasadnionym ryzyku”. 
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Pytanie nr 17 

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Jak 

szczegółowa ma być informacja o harmonogramie podana na tablicy, o której mowa w tym przepisie? 

Jakich rozmiarów ma być tablica, o której mowa w tym przepisie? 

Pytanie nr 18 

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 7 oraz § 15 ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień 

umowy”. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 7 zamawiający ma prawo zażądać od wykonawcy przerwania robót – 

wykonawca ma obowiązek spełnić to żądanie. Proszę wyjaśnić, dlaczego przerwanie robót na                                

ww. podstawie nie jest obligatoryjną ani nawet fakultatywną przesłanką zmiany terminu z § 2 ust. 1                 

i terminów z § 2 ust. 2; wykonawca wskazuje, że § 15 ust. 1 wymienia jako fakultatywne przesłanki 

zmiany umowy jedynie dwa rodzaje przerwania robót: spowodowane przez „udokumentowane 

działania osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej” 

oraz „w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                            

i opiece nad zabytkami”. 

Pytanie nr 19 

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 19 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Czy w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego wystąpi „konieczność wykonania na terenie budowy prac przez 

podmioty trzecie”? Jeśli tak – proszę podać termin, kiedy wykonawca ma „udostępnić tym 

podmiotom” teren budowy, wskazać część terenu budowy, którą wykonawca będzie zobowiązany 

„udostępnić” oraz podać, do kiedy teren będzie „udostępniony” ww. podmiotom. 

Pytanie nr 20 

Dotyczy § 5 ust. 6 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Zważywszy na treść 

§ 5 ust. 5 wykonawca wnosi o podanie terminów i miejsc „spotkań organizowanych przez lub na 

polecenie Zamawiającego”, o których mowa w § 5 ust. 6. 

Pytanie nr 21 

Dotyczy § 7 ust. 2 lit. d załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”.                                        

Czy wykonawca musi uzyskać decyzję o zajęciu pasa drogowego? 

Pytanie nr 22 

Dotyczy § 8 ust. 5 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. 

- W jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia „odpowiedni branżowo inspektor 

nadzoru”  sprawdzi i zaakceptuje Zestawienie? 

-  W jakiej formie „odpowiedni branżowo inspektor nadzoru” zaakceptuje Zestawienie? 

- W jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia Inżynier Kontraktu zatwierdzi  

Zestawienie? 

-  Jakie warunki musi spełnić Zestawienie, żeby zostało uznane za złożone „w sposób kompletny                              

i prawidłowy”? 
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Pytanie nr 23  

Dotyczy § 8 ust. 6 lit. h załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. W jakim 

terminie liczonym od przekazania mu „c to zestawienie? 

Pytanie nr 24  

Dotyczy § 8 ust. 9 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. W jakim terminie 

komisja dokona odbioru końcowego? 

Pytanie nr 25 

Dotyczy § 9 ust. 5 lit. b i ust. 7 lit. b oraz ust. 10 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień 

umowy”. 

- Czy brak wystawienia przez podwykonawcę i/albo dalszego podwykonawcę oświadczeń, o których 

mowa w ww. przepisach pomimo otrzymania zapłaty albo pomimo braku wykonania robót w danym 

okresie i braku wystawienia faktury VAT jest „uzasadnionym przypadkiem”, o którym mowa w § 9 

ust. 6? 

- Czy w razie braku oświadczenia podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty 

zamawiający zaakceptuje – na potwierdzenie zapłaty – kopię faktury VAT albo kopie faktur VAT                          

i potwierdzenia dokonania przelewu tytułem zapłaty faktury/faktur? 

Pytanie nr 26 

Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Proszę 

potwierdzić, że postanowienia tego przepisu odnoszą się wyłącznie do umów podwykonawczych, 

których przedmiotem są roboty budowlane. 

Pytanie nr 27 

Dotyczy § 11 ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Dlaczego 

wszystkie kary, których przesłanką naliczenia jest przekroczenie terminu, odnoszą się do opóźnienia,             

a nie do zwłoki? Umożliwia to obciążenie wykonawcy karą za przekroczenie terminu spowodowane 

czynnikami, na które wykonawca nie miał wpływu, w tym działaniami osób trzecich (nie wyłączając 

zamawiającego, dysponenta ani Inżyniera Kontraktu). Prosimy o zmianę określenia „opóźnienie”                    

na „zwłokę”. 

Pytanie nr 28  

Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Dlaczego 

przesłanki odstąpienia od umowy opisane w ww. przepisach odnoszą się do opóźnienia i przekroczenia 

terminu, a nie do zwłoki? Umożliwia to zamawiającemu odstąpienie od umowy w przypadkach,                     

na które wykonawca nie miał wpływu, w tym w przypadku działań osób trzecich (nie wyłączając 

zamawiającego, dysponenta ani Inżyniera Kontraktu). 

Pytanie nr 29 

Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Czy przepis 

ten jest sformułowany poprawnie? Wykonawca ma wrażenie, że zawiera on jedną z przesłanek zmiany 

umowy,tj. fragment „przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, zaś pozostałą część ww. 
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przepisu stanowią fragmenty powielone w całości albo części z § 15 ust. 1 pkt 2 („zaniechania 

czynności, do których Wykonawca był zobowiązany”) oraz z § 15 ust. 1 pkt 1 („w przypadku, jeśli 

wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania części lub całości 

zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania 

ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji 

Umowy dot. zamówienia podstawowego”). Jednocześnie § 15 ust. 1 pkt 4 nie wskazuje, w jakim 

zakresie możliwa jest zmiana umowy w przypadku „przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach 

określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. 

Pytanie nr 30 

Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. 

Dlaczego każdy z tych przepisów mówi o możliwości zmiany „zmiana terminu lub terminów realizacji 

Umowy dot. zamówienia podstawowego”? Każdy z tych przepisów sprawia wrażenie, jakby jego 

końcówkę powielono z § 15 ust. 1 pkt 1, który mówi o przesłance zmiany terminu związanej                                  

z udzieleniem zamówienia na podstawie „art. 67 ust. 1 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych” 

(prawdopodobnie chodziło o art. 67 ust. 1 pkt 1) – bo tylko w tym kontekście mowa o możliwości 

zmiany terminu zamówienia podstawowego ma sens (przy zmianie spowodowanej np. niekorzystnymi 

warunkami pogodowymi dopisywanie, że chodzi o termin wykonania „zamówienia podstawowego” 

nie ma racji bytu). 

Pytanie nr 31 

Dotyczy § 18 ust. 4-6 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Przedmiotowe 

przepisy są sprzeczne: z jednej strony zamawiający umieścił w projekcie przyszłej umowy zobowiązanie 

wykonawcy do wykonania każdego z poleceń zamawiającego wskazanych w § 18 ust. 4; z drugiej strony 

zamawiający wydaje się mieć świadomość, że nie ma podstaw ustawowych ani możliwości stworzenia 

umownej podstawy do wydawania wiążących dla wykonawcy poleceń wskazanych w § 18 ust. 4. 

Niezrozumiałe jest w związku z tym, dlaczego zamawiający pozostawił w § 18 ust. 4 słowa                                        

„a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń” – skoro jest to postanowienie 

bezprawne. 

Pytanie nr 32 

Dotyczy § 18 ust. 7 i 9 załącznika nr 1 do SIWZ – „Wzór Istotnych postanowień umowy”. Proszę wskazać 

ustawową podstawę dla: 

- wymagania do wykonawcy, aby wycenił w określony sposób zamówienie dodatkowe, uzupełniające 

bądź dowolne inne świadczenie, do którego nie jest zobowiązany, 

- dokonania przez zamawiającego „korekty ceny” obliczonej przez wykonawcę odnośnie zamówienia 

dodatkowego, uzupełniającego bądź dowolnego innego świadczenia, do którego nie jest 

zobowiązany. 

Wykonawca przypomina w powyższym kontekście, że zakres jego świadczenia wyznacza oferta – 

„roboty nieprzewidziane”, o których wycenie mowa w § 18 ust. 7 i 9 – nie będą objęte ofertą ani 

późniejszą umową wykonawcy i zamawiającego, wobec czego wykonawca ma pełną swobodę co do 

złożenia oferty na ich wykonanie (może jej nie złożyć) oraz obliczenia jej ceny. 
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Pytanie nr 33 

Dotyczy: kosztorys branży drogowej – Prosimy o wykreślenie działu 3.6 Korytowanie wraz                                         

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, gdyż dział się dubluje, a pozycja jest wymieniona w dziale 

3.1.  

Pytanie nr 34 

Z uwagi na przerwę z okazji świąt majowych i związane z tym faktem trudności w pozyskaniu ofert                                            

od podwykonawców, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 

na dzień 19.05.2020 r. 

Pakiet nr 6 z dnia 5.05.2020 r.  

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga wykonywania dokumentacji filmowej (zapis na str. 16 SIWZ)? 

W chwili obecnej zapis ten jest niespójny z par. 5 ust. 3 wzoru umowy, gdzie zabrania się używać 

urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. 

Pytanie nr 2  

Czy w pkt 20.9 SIWZ ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości nie 

powinna obowiązywać przez okres 200 dni od momentu podpisania umowy, a nie jak Zamawiający 

określił przez 300 dni? Wówczas pozostałe zapisy w dokumentacji przetargowej byłyby spójne z tym 

punktem. 

Pytanie nr 3  

Dotyczy załącznika nr 13 do SIWZ (wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad). 

Prosimy o określenie w S3 pkt 1, by podpisy osób reprezentujących Beneficjenta zostały poświadczone 

przez notariusza lub bank prowadzący rachunek Beneficjenta. Zgodnie z wyrokami KIO (Sygn. akt: 

KIO/UZP 1867/09 wyrok z dnia 11 lutego 2009 r.) potwierdzenie podpisów jest standardem                                    

w gwarancjach bankowych i nie jest warunkiem wypłaty żądanej kwoty. Gwarant otrzymując żądanie 

zapłaty z gwarancji musi mieć pewność, że zostało ono złożone i podpisane przez osoby uprawnione 

do reprezentacji Beneficjenta (Zamawiającego). Brak możliwości weryfikacji uprawnień                                         

i autentyczności złożonych podpisów na żądaniu zapłaty z gwarancji może być źródłem nadużyć                          

i spowodować wypłatę z gwarancji osobie do tego nieuprawnionej. Są to wymogi, które mają 

zabezpieczać przede wszystkim Beneficjenta gwarancji. Standardową praktyką bankową jest,                            

by autentyczność i prawomocność złożonych na żądaniu zapłaty z gwarancji podpisów zweryfikował 

bank prowadzący rachunek Beneficjenta Nie jest to warunek wypłaty z gwarancji, bank nie będzie 

badał zasadności składanego roszczenia i zgodnie z treścią gwarancji bezwarunkowo i nieodwołalnie 

wypłaci na pierwsze pisemne żądanie wymaganą kwotę. 

Pytanie nr 4  

Dotyczy S5 ust. 1 pkt 9) wzoru Umowy. Prosimy o jednoznaczną informację czy Wykonawca będzie 

zobowiązany do ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego. 
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Pytanie nr 5  

Dotyczy S5 ust. 1 pkt 19) wzoru Umowy. Czy Zamawiający ma wiedzę o jakichś konkretnych pracach 

podmiotów trzecich, którym Wykonawca miałby udostępniać teren budowy i koordynować z nimi 

prace? Jeśli tak, prosimy o podanie zakresu i okresu planowanego prowadzenia takich prac. 

Pytanie nr 6 

Dotyczy SI 1 ust. 1 wzoru Umowy. Wnosimy o zamianę słowa „opóźnienie..." na słowo „zwłoka...". 

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) czyli za to, że nie wykonał 

swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. 

Jednocześnie wnosimy również o: 

- obniżenie wysokości kary przewidzianej przez Zamawiającego w pkt a) i b) z odpowiednio 0,5% 

i 0,6% na 0,1% (w obu punktach), 

- usunięcie kary opisanej w pkt p) — kara ta może okazać się rażąco wysoka, ponieważ jej 

podstawy naliczenia są nieskonkretyzowane i obejmuję nawet zupełnie błahe i nieistotne 

„przewinienia” Wykonawcy. 

Pytanie nr 7  

Dotyczy S16 wzoru Umowy. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykupienia polisy C.A.R 

dedykowanej dla tej inwestycji? 

Pytanie nr 8  

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIVVZ (wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy                      

do faktury częściowej). Powołując się na Art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prosimy 

(na konkretnym przykładzie) o jednoznaczne wskazanie jakie cztery kwoty mają być w nim wskazane, 

gdyż obecne brzmienie tych określeń jest niejednoznaczne. Na przykład, gdy zgłoszona byłaby umowa 

podwykonawcza o wartości 100 zł, Podwykonawca wystawiłby fakturę o wartości 30 zł (choć z uwagi 

na obmiarowy charakter umowy przedmiarowa wartość wynosiła 25 zł), a zapłacone zostało 27 zł                       

(3 zł to kaucja gwarancyjna). Jakie kwoty Wykonawca byłby zobowiązany wpisać w kolejnych wersach 

ostatniego akapitu tego oświadczenia? Odpowiednio: w pierwszym — 100 czy 105 zł; w drugim — 27 

czy 30 zł (zgodnie z umorzeniem wynagrodzenia stającego się „kaucją gwarancyjną”); w trzecim — 30 

zł (tu nie ma wątpliwości); w czwartym — 70 czy 75 czy 73 czy 78 zł? 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest istotne z uwagi na konieczność określenia w ofercie ryzyka 

związanego z prawdopodobieństwem nie wypełnienia niejednoznacznych wymagań Zamawiającego. 

Pytanie nr 9  

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy                         

do faktury częściowej w przypadku braku faktury podwykonawcy). 

Zamawiający wymaga w ostatnim akapicie, aby podwykonawca oświadczył, „że nie przysługują mu 

jakiekolwiek (wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora,                        

a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.". W związku z tym, że takie oświadczenie wymagane 

jest też od podwykonawcy, który rozpoczął i wykonał już część robót, ale który tych robót jeszcze nie 

zgłaszał do odbioru i nie fakturował, prosimy o potwierdzenie. że zrzeczenie się o którym mowa                            
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w przytoczonym zdaniu, nie dotyczy wykonanych robót, które nie zostały jeszcze przez podwykonawcę 

zafakturowane. W przeciwnym razie, żądanie takiego oświadczenia od podwykonawców byłoby 

nieuprawnionym zwolnieniem się Zamawiającego z ustawowej solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 

części wynagrodzenia wobec podwykonawców. 

Pytanie nr 10 

Dotyczy Załącznika nr 7 do Umowy (Gwarancja jakości), pkt 2. ppkt 2), lit. g). 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu i wymiany zużytych 

materiałów eksploatacyjnych, np. żarówek zamontowanych w ramach Przedmiotu Umowy. 

 

Pakiet nr 7 z 6.05.2020 r.  

Pytanie nr 1  

W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych, w imieniu Wykonawcy, proszę                             

o wyjaśnienie: 

- Zgodnie z zapisami SST D-07.01.01, załączonej przez Zamawiającego, gwarancja jaką producent farb 

udziela na oznakowanie poziome wynosi odpowiednio dla cienkowarstwowego i grubowarstwowego: 

12  i 36 miesięcy. Uprzejmie proszę o dopisanie do projektu umowy w: 

§ 12 RĘKOJMI I GWARANCJA  

pkt___ Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela gwarancji w zakresie oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego i grubowarstwowego  na okres odpowiednio 12 i 36 miesięcy, który liczony jest 

odpowiednio jak w ust. 2. Zakres gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik 

nr 8 do Umowy. 

Tym samym uprzejmie prosimy o dopisanie zakresu gwarancji do karty gwarancyjnej. 

 Pakiet nr 8 z 8.05.2020 r. 

Pytanie nr 1  

Dotyczy przedmiar/kosztorys drogowy poz. 64 d.6.2 

Proszę o weryfikację jednostki miary dla pozycji 64 d.6.2 (wykonanie ścieku). Obecnie jednostką jest 

m², ale ilość podana w pozycji odpowiada mb. Powoduje to niepotrzebne zawyżenie kwoty końcowej 

oferty. 

Pytanie nr 2  

Dotyczy branża telekomunikacyjna 

W projekcie branży telekomunikacyjnej widać, że dla budowy kanału technologicznego należy 

przełożyć istniejącą sieć teletechniczną w 3 miejscach w odcinkach po 6 metrów. Brakuje pozycji                         

w kosztorysie na te prace, oraz nieopisane w dokumentacji wykonawczej jak należy zrobić                                    

tę przebudowę oraz jakiego operatora jest ta sieć. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu oraz o wskazanie 

właściciela sieci telekomunikacyjnej oraz sposobu jej przebudowy. 
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Pakiet nr 9 z 8.05.2020 r. 

Pytanie nr 1  

W ramach odpowiedzi zamieszczono na stronie przetargów kosztorysy ofertowe w formacie pdf. 

Zwracam się z prośbą o udostępnienie tożsamych kosztorysów w formie edytowalnej. 

Pytanie nr 2  

Po analizie zamieszczonych kosztorysów ofertowych stwierdzono rozbieżność: projekt wykonawczy 

branży drogowej przewiduje jako dolną w-wę konstrukcji jezdni wykonać warstwę mrozoochronną              

gr. 15 cm z kruszywa naturalnego, natomiast kosztorys ofertowy nie przewiduje wykonania takiego 

asortymentu robót, natomiast wg. poz. 28 kosztorysu należy pod jezdnią wykonać warstwę 

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 25cm. Prosimy o wyjaśnienie. 

Pytanie nr 3  

Poz. 64 kosztorysu przewiduje wykonanie ścieku przykrawężnikowego w ilości 945 m2; zdaniem 

oferenta wystąpiła omyłka w jednostce obmiaru - powinno być m. Prosimy o wyjaśnienie. 

Pytanie nr 4  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym Nasadzenia rekompensacyjne 

a ST D.09.01.01. Czy planowane do nasadzeń drzewa mają być gatunku jesion czy klon? 

 

Pakiet nr 10 z 10.05.2020 r.  

Pytanie nr 1  

Kosztorys Ofertowy „Tarnobrzeska D ofertowy” poz. 64 d.6.2, podana w przedmiarze jednostka miary 

to „m2” proszę o wyjaśnienie czy podana jednostka obmiarowa jest właściwa, gdyż do wykonania jest 

945 metrów bieżących, a nie kwadratowych jak podano w obmiarze, ścieku przy krawężnikowego                           

o szerokości 0,2 m co daje 189 m².  

Pytanie nr 2  

W kosztorysie Ofertowym „Tarnobrzeska D ofertowy” brak jest pozycji obmiarowych dotyczących 

wykonania progów zwalniających z kostki brukowej koloru czerwonego zgodnie z rysunkiem „Szczegóły 

konstrukcyjne progu zwalniającego” plik 008_DRO_01_04_A-04, natomiast pozycje obmiarowe 

dotyczące wykonania nawierzchni bitumicznych wydają się obejmować również powierzchnie progów 

zwalniających. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma zostać uwzględnione w kalkulacji wykonanie 

progów zwalniających z kostki brukowej koloru czerwonego.  

Pytanie nr 3  

Proszę o waśnienie rozbieżności w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogi między projektem,  

a przedmiarem:  w przedmiarze przyjęto: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 

MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej w km 0+010,00                 

do 0+478,80, nawierzchnia przy skrzyżowaniu z ul. Staszowską, wyokrąglenie krawędzi łukiem                               

o promieniu 8m) natomiast w projekcie (opis techniczny, Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne 

oraz STWIORB D-04.04.01 WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO) jest wskazane 

wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 15 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
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mechanicznie (nawierzchnia ul. Tarnobrzeskiej w km od 0+000 do 0+280) oraz wykonanie warstwy 

mrozoochronnej grubości 25 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (nawierzchnia 

ul. Tarnobrzeskiej w km od 0+280 do 0+478,80, nawierzchnia przy skrzyżowaniu z ul. Staszowską – 

wyokrąglenie krawędzi łukiem o promieniu 8 m).  

Pytanie nr 4  

Proszę o waśnienie rozbieżności między zapisami z obmiaru, opisu technicznego i STWIORB D-04.05.04 

PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM, w każdym z zamieszczonych poniżej opisów jest 

podany inny parametr wytrzymałości na ściskanie dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni: 

o Przedmiar robót: Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,MPa - gr. 10 

cm (chodniki, zjazdy, odtworzenie chodnika i wybrukowania przy skrzyżowaniu z ul. Staszowską) 

o Opis techniczny i Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne: warstwa gruntu stabilizowanego 

spoiwem Rm=1,5 MPa 

o STWIORB D-04.05.04 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM: wykonanie warstwy 

ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem  (z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 - gr. 10cm 

Pytanie nr 5 

Szczegół przedstawiający obniżony krawężnik w obrębie skrzyżowania ulic Tarnobrzeskiej i Starołęckiej 

wskazuje, iż między obniżonym krawężnikiem 15x30 cm a ściekiem przy krawężnikowy wystąpi 

szczelina o szerokości 4 cm. Proszę o uzupełnienie informacji, w jaki sposób szczelinę tą należy 

wypełnić: zaprawą cementowo-piaskową czy masą zalewową? STWIORB D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI 

BETONOWEJ odnosi się jedynie do wypełnienia spoin między kostkami betonowymi.    
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