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Katowice, 13.04.2022 r. 
 

WK.2810.2-WI-K/PN/220211/1/2022.MMAR.6123.22 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/220211/1 NA: ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

NR 934 OD MIEJSCOWOŚCI IMIELIN DO DK 44”. 

 
 
 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
Dotyczy ust. 17.1 a) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia ryzyk 
budowlanych (np. CAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. Prosimy o zmianę powyższego wymogu 
i potwierdzenie, że wymóg zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument 
potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia  nie niższą niż Cena ofertowa netto. Wskazujemy, że 
odszkodowania z ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR) na rzecz podmiotu zarejestrowanego jako płatnik podatku 
VAT, a takim bez wątpienia będzie każdy Wykonawca, pomniejszane są o wartość podatku VAT, tj. wypłacane w kwocie 
netto. W związku z powyższym ubezpieczanie budowy na sumę nie niższą niż Cena ofertowa brutto jedynie niepotrzebnie 
zwiększy składkę za to ubezpieczenie (o 23%), a co za tym idzie samą Cenę ofertową, kiedy nie ma możliwości aby tak 
ustalona suma ubezpieczenia kiedykolwiek została wykorzystana w całości przy likwidacji szkody. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 2 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Prosimy o usunięcie z wymogów dot. ubezpieczenia OC (ust. 17.1. b) PPU) zakresu ubezpieczenia obejmującego szkody 
poniesione w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego. Zgodnie z istotą ubezpieczenia OC, ubezpieczenie 
to nie obejmuje szkód w mieniu własnym, więc wymóg ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego nie może zostać spełniony w ramach tej polisy - polisa OC obejmuje szkody 
osób trzecich, dlatego też usunięcie w/w zakresu ubezpieczenia jest w pełni uzasadnione.  

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, że w ust. 17.1. pkt b) Umowy jest mowa o 
szkodach poniesionych przez osoby trzecie. 
Zapytanie 3 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Zgodnie z treścią Projektowanych Postanowień Umowy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC na 
kwotę nie niższą niż 50% ceny oferty brutto. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymogu i zmniejszenie wymaganej 
wysokości sumy ubezpieczenia do 25% ceny oferty brutto. Wskazujemy, że ze względu na charakter i lokalizację kontraktu 
nie wiąże się on z ryzykiem wystąpienia szkód o tak dużej wartości jak 50% cena oferty brutto, szczególnie, że ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje ochroną przedmiotu prac a szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich, tak więc 
wnioskowana suma ubezpieczenia z pewnością stanowiłaby wystarczające zabezpieczenie dla tego rodzaju szkód. Należy 
zaznaczyć, iż wymóg przedłożenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze wskazaną przez Zamawiającego sumą 
ubezpieczenia wymusza aranżację polisy dedykowanej dla kontraktu, co niepotrzebnie znacznie zwiększy koszty 
ubezpieczenia, a co za tym idzie cenę ofertową, a w konsekwencji koszt inwestycji. Ponadto w takiej sytuacji Wykonawcy 
posiadający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w formie polisy obrotowej ponosiliby 
niepotrzebny dodatkowy koszt ubezpieczenia kontraktu, który w rezultacie posiadałby zbyteczną podwójną ochronę 
ubezpieczeniową w zakresie OC. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 4 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy 
Prosimy o usunięcie z wymogów dot. ubezpieczenia OC (ust. 17.1. b) PPU) zakresu ubezpieczenia obejmującego szkody 
poniesione w wyniku utraty mienia osób trzecich. Ze względu na charakter kontraktu podczas prowadzenia prac nie istnieje 
ryzyko utraty mienia osób trzecich, a ewentualnie jedynie jego zniszczenia lub uszkodzenia. Rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o ten w/w zakres niepotrzebnie zwiększy koszty ubezpieczenia kontraktu a ostatecznie także Cenę ofertową, 
dlatego też usunięcie w/w zakresu ubezpieczenia jest w pełni uzasadnione. Jeżeli Zamawiający nie zdecyduje się na usunięcie 
tego wymogu, to prosimy o wyjaśnienie jakie mienie osób trzecich i w jaki sposób może zostać utracone w związku z 
wykonywaniem przez Wykonawcę zleconego przez Zamawiającego przedmiotowego zadania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 5 
Dotyczy ust. 17.1 b) - Projektowane Postanowienia Umowy 
W związku z wymogiem zawarcia na czas obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o 
potwierdzenie, że w/w wymóg zostanie uznany za spełniony kiedy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ogólną obrotową 
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polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającą wskazane w Umowie wymogi w zakresie sumy (na jedno 
zdarzenie) i zakresu ubezpieczenia oraz będzie utrzymywał ciągłość ubezpieczenia przez cały wymagany okres, 
przedkładając w kolejnych okresach ubezpieczeniowych stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymów 
dotyczących tego ubezpieczenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 6 
Dotyczy ust. 17.7 - Projektowane Postanowienia Umowy 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymogu dotyczącego dopuszczalnej maksymalnej franszyzy poprzez dopuszczenie 
także poziomu franszyz wyrażonego procentowo w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlanych (CAR): 
- dla prac polegających na palowaniu, wykonywaniu ścianek oporowych, ścian szczelnych i szczelinowych - 20% wartości 
szkody, nie mniej niż 40 000 PLN, 
Wskazujemy, że aktualna sytuacja rynkowa w zakresie ubezpieczeń ryzyk budowlano – montażowych dla kontraktów 
liniowych, w tym budowy dróg z obiektami inżynieryjnymi, powoduje, iż nie jest możliwe uzyskanie umowy ubezpieczenia 
w pełni spełniającej wymogi Zamawiającego w zakresie wysokości dopuszczalnych franszyz, dlatego też wyżej wskazana 
zmiana jest konieczna i uzasadniona. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wyżej wskazaną zmianę poziomu 
dopuszczalnych franszyz, to prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje ubezpieczenie z wyższymi możliwymi 
do uzyskania na rynku franszyzami. Jednocześnie podkreślamy, że to Wykonawca ponosi ryzyko szkody powstałej w czasie 
realizacji zadania, zatem poziom franszyz w umowie ubezpieczenia ryzyk budowlanych powinien stanowić wypadkową 
możliwych do uzyskania warunków rynkowych oferty ubezpieczenia i akceptowalnego przez Wykonawcę poziomu zachowku 
na ryzyku. Zmiana poziomu dopuszczalnej franszyzy nie wpłynie negatywnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, gdyż dla 
podstawowych ryzyk jak działanie siał przyrody, ognia, klauzul konserwacyjnych, klauzul 100, 116, 119, 115/200 wysokość 
franszyzy pozostałaby na wymaganym przez Zamawiającego poziomie, tj. 20 000 PLN. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 7 
Dotyczy Pkt 6a.10  OPZ: wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu jako nieuprawnionego. Zgodnie z art. 99 PZP 
Zamawiający jest zobowiązany do opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, natomiast 
zaproponowany zapis Pkt 6a.10  OPZ skutkuje brakiem możliwości wyceny przez Wykonawcę Przedmiotu umowy z uwagi 
na niemożliwe do przewidzenia zmiany dokumentacji projektowej. Ponadto w związku z koniecznością korekty dokumentacji 
projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania nowych pozwoleń, w tym pozwolenia wodno-prawnego, co z 
kolei może powodować zmianę decyzji ZRID i brak możliwości ukończenia realizacji Umowy w założonym terminie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. Mając powyższe na uwadze, zapis stoi w sprzeczności z art. 433 pkt 3) PZP.” 
Wyjaśnienie 

Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
Zapytanie 8 
Projekt wykonawczy przewiduje na całej długości trasy podniesienie (regulację) ram i pokryw istniejących studni 
kablowych ORANGE. Prosimy o informację czy należy te elementy uwzględnić w ofercie. Jeśli tak, to prosimy o 
wskazanie pozycji kosztorysowej z podaniem ilości oraz typów, w których należy je wycenić. 
Wyjaśnienie 
Projekt nie przewiduje konieczności wymiany ram. Jeżeli podczas prowadzenia prac ramy zostaną uszkodzone lub nie 
będzie możliwości regulacji należy je wymienić. Na dzień sporządzania projektu ramy były w stanie dobrym. 
Zapytanie 9 
Do budowy KTu (kanał tech.) projekt wykonawczy przewiduje budowę 3 rur typu RHDPE40/3,7 oraz 1 wiązki mikrorur 
Fi40 – razem 4 rury Fi40 + 1rura Fi110. W kosztorysie ofertowym uwzględniono tylko 2 rury Fi40. Prosimy o 
wyjaśnienie w których pozycjach kosztorysu należy uwzględnić brakujące mikrorury fi40? 
Wyjaśnienie 
Skorygowano tabele elementów rozliczeniowych nr 16 [Branża teletechniczna] w następujących pozycjach: 
- nr 1 d.1: dodano rodzaj rury, 
- nr 2 d.1: dotyczy WMR typu FP-WM-PC+7x10/8mm, 
- nr 3 d.1: zmieniono ilość. 
Zapytanie 10 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zabezpieczenie istniejącej kanalizacji wielootworowej w postaci łupiny 
żelbetowej 600x400. Prosimy o wskazanie, gdzie w kosztorysie ofertowym dot. teletechniki należy uwzględnić koszty 
związane z dostawą i montażem tych łupin L=1740mb. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 16 [Branża teletechniczna] dodano pozycję 29a d. 7.1. 
Zapytanie 11 
W związku z koniecznością wykonania zabezpieczeń istniejącej kanalizacji wielootworowej w postaci łupiny żelbetowej 
600x400 prosimy o wskazanie w którym STWIORB-ie Zamawiający określił podstawowe parametry materiałowe tych 
łupin tj. klasa betonu, parametr wodoszczelności, mrozoodporności. Itd. sposób montażu, obmiaru, ceny jednostki 
obmiarowej. 
Wyjaśnienie 
Łupinę żelbetonową wykonać z betonu wodoszczelnego klasy C35/45 zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. 
Wymagania jak dla SST 08.01.01 – krawężniki. 
Zapytanie 12 
Dot. ust. 1.3.5. projektu umowy: wnosimy o określenie terminu w dniach, w których Zamawiający jest zobowiązany 
do przekazania informacji. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 13 
Dotyczy ust. 2.4. projektu umowy: Co w przypadku wyczerpania się Kwoty Tymczasowej? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty będą rozliczane zgodnie z postanowieniami Umowy oraz przepisami ustawy PZP. 
Zapytanie 14 
Dotyczy ust. 3.1. projektu umowy: Wnosimy o określenie terminu wykonania w dniach, tygodniach, miesiącach lub 
latach chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną zgodnie z art. 436 pkt 1 
PZP. W przypadku braku zgody na zmianę prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający pismem nr WK.2810.2-WI-K/PN/220211/1/2022.MMAR.4325.22 dokonał zmiany ust. 3.1 
Projektowanych Postanowień Umowy, który otrzymał brzmienie: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył 
całość robót budowlanych dla zadania w terminie 27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. 
Zapytanie 15 
Dotyczy ust. 4.3. projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dokumentacja projektowa 
udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie 
niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia oraz prawidłowej wyceny oferty? Czy 
opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że opisał przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 99 ustawy PZP.  
Zapytanie 16 
Dotyczy ust. 4.2. projektu umowy: Co w przypadku, gdy Zamawiający zaniżył przedmiary (bez względu na tego przyczynę) 
i w wyniku obmiaru wartość robót przekroczy kwotę wskazaną w ust. 4.2? Czy Wykonawca ma zaprzestać wykonania umowy 
czy oczekiwać na podpisanie Aneksu ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że roboty będą rozliczane zgodnie z postanowieniami Umowy oraz przepisami ustawy PZP. 
Zapytanie 17 
Dotyczy ust. 8’.7. projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie minimalnego terminu na dostarczenie wskazanych 
dokumentów – „…w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych…” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 18 
Dotyczy ust. 11.9. projektu umowy: Wnosimy o skrócenie terminu na akceptację projektu umowy przez Zamawiającego do 

7 dni, z uwagi na fakt, że zbyt długi termin może dezorganizować pracę Wykonawcy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 19 
Dotyczy ust. 19.3. projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, po czyjej stronie leży obowiązek uzyskania 
zezwolenia na ewentualne zajęcie pasa drogowego ? 
Wyjaśnienie 
W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania zezwolenia na ewentualne zajęcie pasa drogowego poza terenem 
budowy przekazanym przez Zamawiającego, obowiązek jej uzyskania i ewentualne koszty z tym związane spoczywają 
na Wykonawcy. 
Zapytanie 20 
Dotyczy ust. 28.3.7 projektu umowy: wnosimy o zmianę sposobu rozliczenia, w ten sposób, aby Wykonawca był uprawniony 
do rozliczenia i otrzymania wynagrodzenia częściowo także po przekroczeniu 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 21 
Dotyczy ust. 28.5.22 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie niniejszego ustępu w całości, jako nieważnego, gdyż 
Wykonawca jest uprawniony do zgłaszania roszczeń (w tym roszczeń o zmianę wynagrodzenia) także po zakończeniu 
realizacji przedmiotu zamówienia. Stanowisko takie przeważa w orzecznictwie. W wyroku z 29.04.2013 r. (VI ACa 1183/12) 
Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, że zakres swobody umów sięga tak daleko, aby 
można było uznać za dopuszczalne swobodne kreowanie terminów powodujących wygaśnięcie roszczeń, w szczególności 
tam, gdzie roszczenie podlega ustawowej regulacji instytucji przedawnienia, co w konsekwencji powoduje nieważność 
takiego postanowienia umownego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 22 
Dotyczy ust. 32.6. projektu umowy: Wnosimy o usunięcie zdania drugiego w całości, jako nieważnego, gdyż Wykonawca 
jest uprawniony do zgłaszania roszczeń (w tym roszczeń o zmianę terminu wykonania umowy) na każdym etapie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Stanowisko takie przeważa w orzecznictwie. W wyroku z 29.04.2013 r. (VI ACa 1183/12) Sąd 
Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, że zakres swobody umów sięga tak daleko, aby 
można było uznać za dopuszczalne swobodne kreowanie terminów powodujących wygaśnięcie roszczeń, w szczególności 
tam, gdzie roszczenie podlega ustawowej regulacji instytucji przedawnienia, co w konsekwencji powoduje nieważność 
takiego postanowienia umownego. 
Wyjaśnienie 
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Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 32.6. Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
Wniosek, o którym mowa w ust. 32.5 powinien zostać przekazany niezwłocznie. Jeżeli Wykonawca nie przekaże 
wniosku, o którym mowa w ust. 32.5 w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, to roszczenie Wykonawcy o zmianę 
Umowy nie powstaje, Termin zakończenia robót nie zostanie przedłużony, Umowa nie zostanie zmieniona, 
wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej 
płatności. 
Zapytanie 23 
Dotyczy ust. 33.1. lit f) projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie zapisu. Zgodnie z SWZ Zamawiający nie nałożył obowiązku 
osobistego wykonania jakichkolwiek części prac przez Wykonawcę. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku braku obowiązku osobistego 
wykonania ww. postanowienie umowne nie będzie miało zastosowania. 
Zapytanie 24 
Dotyczy ust. 37.1. lit. „a” i „b” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kar do 0,01 %. Przewidziane kary są wygórowane 
w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter 
prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego 
wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 25 
Dotyczy ust. 37.1. lit. „h” i „j” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie przewidzianych kar do 5000 zł, z uwagi na fakt, 
iż aktualna wysokość jest niewspółmierna do wagi naruszenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 26 
Dotyczy ust. 37.1. lit. „k” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 10 000 zł, z uwagi na fakt, że aktualna wysokość 
jest rażąco niewspółmierna w stosunku do wagi naruszenia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 27 
Dotyczy ust. 37.1. lit, „m” projektu umowy: Wnosimy o: 
1. usunięcie kary umownej, gdyż przerwanie wykonywania robót nie musi oznaczać, że Wykonawca nie wykona ich w 

terminie określonym w harmonogramie, 
2. ewentualnie o wprowadzenie okresu zawinionej przerwy, której przekroczenie będzie powodowało możliwość naliczenia 

kary umownej – 21 dni. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 28 
Dotyczy ust. 37.1. lit. „r” i „s” projektu umowy: Wnosimy o usunięcie kar umownych z uwagi na ich niedoprecyzowanie. 
Postanowienie w aktualnym brzmieniu daje Zamawiającemu dowolność w nakładaniu kar umownych za bliżej 
niesprecyzowane naruszenia, niezależnie od ich wagi. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 29 
Dotyczy ust. 37.1. lit. „v” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 5 000 zł. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 30 
Dotyczy ust. 37.1. lit. „w” projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, że kara należy się Zamawiającemu za 
nieprzedłożenie wskazanych dokumentów z winy Wykonawcy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 31 
Dotyczy ust. 37.2. projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 15% wynagrodzenia umownego. Zwracam uwagę, 
że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć 
otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. Łączny limit 
kar na poziomie 30 % wynagrodzenia uznać należy za wygórowany. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 32 
„Dot. Pkt 6a.10  OPZ: wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu jako nieuprawnionego. Zgodnie z art. 99 PZP Zamawiający 
jest zobowiązany do opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, natomiast zaproponowany zapis 
Pkt 6a.10  OPZ skutkuje brakiem możliwości wyceny przez Wykonawcę Przedmiotu umowy z uwagi na niemożliwe do 
przewidzenia zmiany dokumentacji projektowej. Ponadto w związku z koniecznością korekty dokumentacji projektowej, 
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania nowych pozwoleń, w tym pozwolenia wodno-prawnego, co z kolei może 
powodować zmianę decyzji ZRID i brak możliwości ukończenia realizacji Umowy w założonym terminie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. Mając powyższe na uwadze, zapis stoi w sprzeczności z art. 433 pkt 3) PZP.” 
Wyjaśnienie 
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Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
 
 
 
Zapytanie 33 
Dotyczy Umowy pkt 28 .3.7. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest uprawniony do rozliczenia częściowego do wartości 
50% kwoty umowy? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z ust. 1.3.4 Umowy dla celów interpretacji pierwszeństwo mają postanowienia 
Umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ust. 28.3.6 oraz 28.3.7 Umowy, rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy nastąpi w dwóch częściach, tj. rozliczenie częściowe (jednorazowe) i rozliczenie końcowe. Rozliczenie 
częściowe (jednorazowe), o którym mowa w ust. 28.3.6  Umowy będzie możliwe nie wcześniej niż po wykonaniu przez 
Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych o wartości 30% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. 
Jednocześnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ww. jednorazowego rozliczenia częściowego nie może 
przekroczyć 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. W powyższym zakresie nie ma konieczności ujednolicania 
postanowień Umowy, ponieważ celowe jest dopuszczenie sytuacji, w której wynagrodzenie należne Wykonawcy w 
ramach ww. rozliczenia częściowego okaże się wyższe niż 30% wskazanej w ust. 4.1 Umowy (nie wyższe jednak niż 
50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy). Przyjęty sposób rozliczenia wynika z Wstępnej Promesy i Promesy wydanej 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedmiotowej inwestycji. 
Zapytanie 34 
Dotyczy Umowy pkt 28 .3.7. Prosimy o potwierdzenie, że po jednorazowym zafakturowaniu robót o wartości 30 % kwoty 
umowy, Wykonawca będzie uprawniony do rozliczenia częściowego (miesięcznego) robót do 50% wartości umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z ust. 1.3.4 Umowy dla celów interpretacji pierwszeństwo mają postanowienia 
Umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ust. 28.3.6 oraz 28.3.7 Umowy, rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy nastąpi w dwóch częściach, tj. rozliczenie częściowe (jednorazowe) i rozliczenie końcowe. Rozliczenie 
częściowe (jednorazowe), o którym mowa w ust. 28.3.6  Umowy będzie możliwe nie wcześniej niż po wykonaniu przez 
Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych o wartości 30% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. 
Jednocześnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ww. jednorazowego rozliczenia częściowego nie może 
przekroczyć 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. W powyższym zakresie nie ma konieczności ujednolicania 
postanowień Umowy, ponieważ celowe jest dopuszczenie sytuacji, w której wynagrodzenie należne Wykonawcy w 
ramach ww. rozliczenia częściowego okaże się wyższe niż 30% wskazanej w ust. 4.1 Umowy (nie wyższe jednak niż 
50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy). Przyjęty sposób rozliczenia wynika z Wstępnej Promesy i Promesy wydanej 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedmiotowej inwestycji. 

Zapytanie 35 
Dotyczy Umowy pkt 28 .3.6.Prosimy o informację, czy Wykonawca jest uprawniony czy zobowiązany do jednorazowego 
rozliczenia częściowego po wykonaniu robót o wartości 30% kwoty umowy? 
Wyjaśnienie 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozliczenia częściowego.  
Zapytanie 36 
W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski Ład”, wnosimy o wskazanie wkładu własnego 
Województwa Śląskiego. 
Wyjaśnienie 
Wkład własny Województwa Śląskiego to 27.000.000,00 zł. 
Zapytanie 37 
W związku z udziałem wkładu własnego Zamawiającego w finansowaniu niniejszej inwestycji, wnosimy o dodanie płatności 
częściowej do wysokości wkładu własnego Zamawiającego, co pozostaje w zgodzie z par. 7 ust. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały 
Rady Ministrów nr 84 z dnia 01.07.2021 r. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 38 
Dotyczy OPZ pkt 12.2 i 12.3. W celu zapoznania się z obowiązkami Wykonawcy, wynikającymi z dofinansowania, do 
przygotowania rzetelnej wyceny, prosimy o udostępnienie Wstępnej Promesy oraz Promesy. Wykonawca nie może w swojej 
ofercie przewidzieć kosztów, wynikających z konieczności stosowania zapisów Wstępnej Promesy i Promesy, bez poznania 
ich treści. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia Wstępna Promesę nr 01/2021/4119/Polski Ład. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z 
warunkami Programu Promesa winna być udzielona po zakończeniu i rozstrzygnięciu postępowania zakupowego, 
skutkującego wyborem wykonawcy. Promesa stanowi podstawę do zawarcia umowy na realizację inwestycji. 
Zapytanie 39 
W związku z podjętą decyzją Ministerstwa Infrastruktury o zwiększeniu limitu waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych do 
poziomu 10% kwoty kontraktowej, zwracamy się z wnioskiem o podjęcie przez Zamawiającego analogicznej decyzji w 
zakresie limitu przyjętego dla niniejszego zamówienia publicznego. Jako podstawę swojej decyzji, Ministerstwo wskazało 
znaczący w ostatnim okresie wzrost inflacji oraz niespotykany dotąd wzrost cen materiałów budowalnych. Podnosimy, że 
przedmiotowa korekta w znacznym stopniu usprawni realizację zadania i przyczyni się do obniżenia cen ofertowych, które 
nie będą musiały uwzględniać ryzyka nieprzewidzianych kosztów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
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Zapytanie 40 
OPZ 4.2.3 
Zgodnie z punktem 4.2.3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Oferent zwraca się z prośbą o uzupełnienie warunków, opinii, 
uzgodnień przez gestorów sieci tj. Tauron Nowe Technologie S.A., PSG Sp. z o.o. Dział Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym, PSG Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach, którzy do dnia sporządzenia OPZ przez Zamawiającego 
nie wydali ww. warunków. 
Wyjaśnienie 
Gestorzy sieci wskazani w pkt. 4.2.3. OPZ do dnia 25.03.2022r. nie odpowiedzieli. Zgodnie z zapisami OPZ warunki, 
opinie, uzgodnienia zostaną uzupełnione niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
Zapytanie 41 
OPZ pkt 6a, ppkt 9 
W związku z zapisami pkt 6a ppkt 9 Oferent wnosi o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający przewiduje zmiany w 
konstrukcji zabezpieczenia nawierzchni przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w zakresie szkód górniczych? 
Wyjaśnienie 
Zapis w pkt. 6a.9. OPZ jest jednoznaczny. 
Zapytanie 42 
OPZ pkt 6a, ppkt 10 
W oparciu o zapis OPZ pkt 6a, ppkt 10 cyt: "…..Projekt musi uzyskać uzgodnienie Inżyniera Kontraktu i Projektanta, 
następnie projekt podlega akceptacji zamawiającego. Na podstawie projektu zamiennego Wykonawca wykona roboty 
budowlane. Koszty związane z wykonaniem powyższego zakresu prac należy wycenić jako ryczałt w odpowiednich 
pozycjach TER." Oferent prosi o dodanie odpowiednich pozycji TER. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
Zapytanie 43 
OPZ pkt 6a, ppkt 10 
W oparciu o zapis OPZ pkt 6a, ppkt 10 cyt: "…..Projekt musi uzyskać uzgodnienie Inżyniera Kontraktu i Projektanta, 
następnie projekt podlega akceptacji zamawiającego. Na podstawie projektu zamiennego Wykonawca wykona roboty 
budowlane. Koszty związane z wykonaniem powyższego zakresu prac należy wycenić jako ryczałt w odpowiednich 
pozycjach TER." Oferent prosi o potwierdzenie, że koszty, o których mowa nie dotyczą wykonania robót budowlanych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
Zapytanie 44 
OPZ pkt 8, ppkt 19 
Oferent wnosi o podanie aktualnych na dzień składania oferty uzgodnień z gestorami sieci. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnił uzgodnienia aktualne na dzień publikacji ogłoszenia z zastrzeżeniem pkt. 4.2.3. OPZ. 
Zapytanie 45 
OPZ pkt 8, ppkt 18 
Oferent wnosi o modyfikacje zapisu warunkującego wykonanie zjazdu od zawarcia umowy z danym 
Właścicielem/Inwestorem. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 46 
OPZ pkt 10, ppkt 7.1 
Oferent wnosi o dodanie pozycji rozliczeniowej do kosztorysu umożliwiającej rozliczenie opisanych w nn punkcie prac. 
Wyjaśnienie 
Rozliczenie należy wykonać zgodnie z pkt. 18.4. OPZ 
Zapytanie 47 
OPZ pkt 10, ppkt 32 
Oferent wnosi o korektę daty. Wskazana data jest z przed publikacją ogłoszenia zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis pkt. 10.32. OPZ. 
Zapytanie 48 
OPZ pkt 10, ppkt 33 
W celu złożenia prawidłowej Oferty zwracamy się o wskazanie ilości i rodzaju tymczasowych obiektów do przeniesienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis pkt. 10.33. OPZ. 
Zapytanie 49 
OPZ pkt 11, ppkt 2 
Informujemy o braku odpowiedniej pozycji rozliczeniowej związanej z wykonaniem opisanych w nn ppkt czynności. 
Oferent wnosi o dodanie pozycji rozliczeniowej w TER 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis pkt. 11.2. oraz 18.4. OPZ 
Zapytanie 50 
OPZ pkt 15, ppkt FORMA WYKONANIA 
W celu złożenia prawidłowej oferty Oferent wnosi o podanie ilości szt słupków granicznych i słupków "PAS 
DROGOWYCH" do wykonania i dodanie stosownej pozycji rozliczeniowej do TER. 
Wyjaśnienie 
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Skorygowano zapis OPZ pkt 15.5. Stabilizację granic pasa drogowego należy wykonać zgodnie z tym punktem OPZ, w 
szczególności z opisem w „Forma wykonania:”. 
Zamawiający dodał pozycje 5a i 5b w TER nr 02 [Branża drogowa]. 
Rozliczenie nastąpi za faktyczny zakres wykonanych prac. 

 
Zapytanie 51 
OPZ pkt 17.2 
Oferent wnosi o podanie powierzchni pomieszczenia Zamawiającego. Informacja jest niezbędna celem przygotowania 
prawidłowej Oferty 
Wyjaśnienie 
Wymagania dla powierzchni pomieszczeń wskazano w pkt. 17.1. OPZ. 
Zapytanie 52 
OPZ pkt 6a, ppkt 1 
Oferent wnosi o wykreślenie zapisu "Realizacja Zadania nr 1 może wiązać się z utrudnieniami w ruchu. Ewentualne 
utrudnienia (…) Wykonawca winien uwzględnić w Wymaganiach ogólnych". Ponieważ "Zamawiający jest na etapie 
opracowania dokumentacji" Oferent nie jest w stanie określić terminu, zakresu, formy przebudowy, a tym samym 
utrudnień z tym związanych 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 53 
OPZ pkt 6a, ppkt 10 
Oferent wnosi o wykreślenie zapisu "do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektów w/w branż…" 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i w opisie przedmiotu zamówienia nie występują prace projektowe. 
Wykonawca nie jest stroną dla gestorów sieci do występowania o warunki przebudowy sieci 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
Zapytanie 54 
Projekt konstrukcji nawierzchni. 
Oferent prosi o wyjaśnienie rozbieżności w Projekcie Konstrukcji Nawierzchni dla odcinków na szkodach górniczych TYP 
1. Rysunek wskazuje minimalne wymagania E2>180 Mpa i Io<2,2, natomiast o opisie warstw wskazane jest E=min 
550 MPa 
Wyjaśnienie 
Moduł Emin=550 MPa jest to moduł obliczeniowy dla georusztu. Wymagania przy badaniu warstw: E2>=180 MPa i 
Io<=2,2 lub zgodnie z ofertą. 

Zapytanie 55 
OPZ pkt 6a, ppkt 14 
Oferent prosi o precyzyjne wskazanie pojęcia "odcinki o niewielkim pochyleniu" i precyzyjne wskazanie na których 
odcinkach należy zachować ściek przy krawężnikowy i zrezygnować z zastosowania linii krawędziowej 
Wyjaśnienie 
Zapis w pkt 6a.14. jest wyczerpujący. 
Zapytanie 56 
OPZ pkt 7, ppkt 2 
Oferent wnosi o wykreślenie "zweryfikuje poprawność projektowanych urządzeń uzbrojenia terenu". Oferent nie jest 
odpowiedzialny za Projekt i do jego kompetencji nie należy weryfikacja rozwiązań przyjętych przez Projektanta 
działającego na zlecenie Zamawiającego 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 57 
OPZ pkt 8.14.ppkt 8 
Oferent wnosi o wykreślenie "Wykonawca nie będzie miał prawa do roszczeń z tytułu wydłużenia terminu umowy..." 
Wykonawca nie ma wpływu na działania innego Wykonawcy oraz nie jest w stanie określić czy i jakie roboty dodatkowe 
wystąpią w trakcie realizacji zadania 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 58 
OPZ pkt. 8. 18 
Oferent wnosi o zmianę zapisów dotyczących realizacji dodatkowych nowych zjazdów. Wykonawca nie jest stroną dla 
Zainteresowanych Inwestorów. Oferent uważa, że dodatkowe zjazdy uzgodnione z Zamawiającym powinny być 
realizowane na zlecenie Zamawiającego 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 59 
OPZ pkt. 10.1 i 10.4 
Oferent wnosi o zmianę zapisu "Wykonawca jest zobowiązany utrzymać stały dostęp do wszystkich posesji przez cały 
okres trwania robót" na "Wykonawca jest zobowiązany utrzymać dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania 
robót". Zakres robót uniemożliwia zachowanie "stałego dostępu" do każdej posesji 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis pkt. 10.4 OPZ. 
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Zapytanie 60 
OPZ pkt. 10.6 
Oferent wnosi o wykreślenie zapisu "Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu przebudowy…" 
Wykonawca nie jest odpowiedzialny za Projekt i koordynację rozwiązań projektowych 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 61 
OPZ pkt. 10.7 ppkt 1) 
Oferent prosi o wyjaśnienie zapisu "ze względu na przyjętą technologię wykonania oznakowania poziomego". Oferent 
nie widzi powodu dla którego weryfikacja projektu oznakowania winna nastąpić przed przystąpieniem do wykonania 
warstwy ścieralnej 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy w szczególności wykonania oznakowania poziomego w tzw. technologii „na 
gorąco” w postaci taśm prefabrykowanych. Jednocześnie informujemy, że podtrzymujemy zapis dotyczący terminu 
weryfikacji projektu oznakowania. 
Zapytanie 62 
OPZ pkt. 10.13 
Oferent wnosi o zmianę zapisów dotyczących uznania warunków jako niesprzyjające. Zaproponowany zapis 
bagatelizuje wystąpienie gwałtownych krótkotrwałych zjawisk pogodowych 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 63 
OPZ pkt. 10.23 
Oferent wnosi o wykreślenie zapisu. Sprawna realizacja zadania i konieczność etapowania prac wymaga precyzyjnego 
wskazania rozwiązań wpływających na estetykę. Oferent wnosi o jednoznaczne wskazanie rozwiązań koloru i typu 
kostki 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że przewiduje się zastosowanie następującego koloru kostki betonowej: chodnik, wyspy 
kanalizujące – kostka szara, zjazdy i wyspy uspokajajace ruch - kostka grafitowa, zgodnie z zapisami TER. Kostka typu 
podwójne „T” z mikrofazą. 
Zapytanie 64 
OPZ pkt. 10.29 
Oferent prosi o wskazanie ilości i lokalizacji ogrodzeń tymczasowych. 
Wyjaśnienie 

Zgodnie z zapisami OPZ pkt 10.29. ilość i lokalizacja ogrodzeń tymczasowych zależy od technologii i organizacji robót 
budowlanych, przyjętych przez Wykonawcę robót budowlanych. W szczególności dotyczy to zajęcia stałego lub 
czasowego działek należących do osób trzecich. 
Zapytanie 65 
OPZ pkt. 14.4 ppkt 1. 
Oferent wnosi o wykreślenie zapisu "uzyska od odpowiednich podmiotów (…) potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji". Zamawiający w Projekcie przekazanym Wykonawcy do 
realizacji powinien wskazać potwierdzone informacje dotyczące instalacji 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 66 
OPZ pkt. 14.4 ppkt 3. 
Oferent wnosi o wskazanie w TER pozycji dotyczącej przebudowy kolidującej sieci drenarskich. 
Wyjaśnienie 
W TER [Wymagania ogólne] poz. 1 ujęto: „Przebudowa kolidujących sieci drenarskich”. Rozliczenie zgodnie z pkt. 18.4. 
OPZ. 
Dokonuje się wykreślenia zapisu „koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich” z pkt 18 ppkt 3 OPZ. 
Zapytanie 67 
OPZ pkt. 15.5 ppkt j. 
Oferent wnosi o wskazanie zakresu i wymagań niezbędnych pomiarów i przemieszczeń odkształceń prowadzonych do 
końca okresu gwarancyjnego 
Wyjaśnienie 
Wykonanie pomiarów osiadań 2 razy w roku do końca okresu gwarancyjnego dla wszystkich obiektów inżynieryjnych 
oraz co 300 m dla zastabilizowanych punktów trasy głównej. 
Zapytanie 68 
Umowa ust.11.6 pkt d) 
Oferent wnosi o usunięcie postanowień Umowy ust. 11.6 pkt d) jako sprzecznego z art. 647 (1) par. 3 k.c. Wyżej 
przywołany przepis nie zabrania ustalenia miedzy Wykonawcą, a Podwykonawcą wyższego wynagrodzenia za roboty 
w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego przez Wykonawcę i jednocześnie wprowadza ograniczenie 
odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości wynagrodzenia określonego w umowie zawartej między 
Zamawiającym i Wykonawcą. W aktualnych warunkach rynkowych szczególnie może okazać się niemożliwe spełnienie 
ww. warunku, a postanowienie ust. 11.6 pkt d) może powodować całkowicie zbędne komplikacje w procesie 
zatwierdzania umów podwykonawczych pomimo nieponoszenia przez Zamawiającego ryzyka zapłaty wynagrodzenia 
na poziomie wyższym niż wynikający z kontraktu. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 11.6. Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,  
c) 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. 
Zapytanie 69 
Umowa ust.8.22 
Oferent wnosi o przeformatowanie zapisu "8.22  Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie 
Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od 
zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map (wersja papierowa i elektroniczna  z inwentaryzacji 
powykonawczej sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w  
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej " 
Wyżej przywołany zapis jest niejasny. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 8.22. Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w 
dokumentacji budowy i w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu 
kopie map (wersja papierowa i elektroniczna) z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją 
urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 
Zapytanie 70 
Umowa ust.23.8 
Zgodnie z ust. 23.7 "Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za 
pokwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce zapewnione przez Wykonawcę bądź inne, wynikające z ustaleń z 
Zamawiającym." W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o jednoznaczne wskazanie które 
materiały pochodzące z rozbiórki będą przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 71 
OPZ / Umowa 
Zgodnie z punktem 5 OPZ "Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostać potwierdzone 
przez Konsultanta (Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru) i rozliczone najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku 
chyba, że Zamawiający ustali inaczej." 
Natomiast zgodnie z ust. 28.3.6 Umowy "Po wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego robót 
budowlanych o wartości 30% kwoty wskazanej w ust. 4.1 strony dokonają jednorazowego rozliczenia częściowego 
wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego dotychczas wykonane roboty. Podstawą rozliczenia częściowego będzie 
zbiorcze zestawienie wartości robót sporządzone przez Wykonawcę na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 
28.3.1  – 28.3.5. Zbiorcze zestawienie zostanie sporządzone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru ww. 
zakresu robót i musi zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ust. 28.3.3  – 28.3.5 stosuje się 
odpowiednio. " oraz 28.3.7 "Wynagrodzenie  wypłacone  przez  Zamawiającego  na  podstawie  rozliczenia  częściowego  
nie  może przekroczyć 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1. W przypadku gdy wynagrodzenia należne Wykonawcy na 
podstawie  rozliczenia  częściowego  będzie  wyższe  niż  wartość  wskazana  w  zdaniu  poprzednim,  różnica zostanie 
wypłacona w ramach rozliczenia końcowego." Oferent wnosi o jednoznaczną informację dotyczącą rozliczenia robót 
oraz ujednolicenie wyżej przywołanych zapisów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z ust. 1.3.4 Umowy dla celów interpretacji pierwszeństwo mają postanowienia 
Umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ust. 28.3.6 oraz 28.3.7 Umowy, rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy nastąpi w dwóch częściach, tj. rozliczenie częściowe (jednorazowe) i rozliczenie końcowe. Rozliczenie 
częściowe (jednorazowe), o którym mowa w ust. 28.3.6  Umowy będzie możliwe nie wcześniej niż po wykonaniu przez 
Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych o wartości 30% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. 
Jednocześnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ww. jednorazowego rozliczenia częściowego nie może 
przekroczyć 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. W powyższym zakresie nie ma konieczności ujednolicania 
postanowień Umowy, ponieważ celowe jest dopuszczenie sytuacji, w której wynagrodzenie należne Wykonawcy w 
ramach ww. rozliczenia częściowego okaże się wyższe niż 30% wskazanej w ust. 4.1 Umowy (nie wyższe jednak niż 
50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy). Przyjęty sposób rozliczenia wynika z Wstępnej Promesy i Promesy wydanej 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedmiotowej inwestycji. 
Zapytanie 72 
OPZ 
Zgodnie z punktem 18.7 OPZ "Faktury mogą być składane częściej niż raz w miesiącu." 
Natomiast zgodnie z ust. 28.3.6 Umowy "Po wykonaniu przez Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego robót 
budowlanych o wartości 30% kwoty wskazanej w ust. 4.1 strony dokonają jednorazowego rozliczenia częściowego 
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wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego dotychczas wykonane roboty. Podstawą rozliczenia częściowego będzie 
zbiorcze zestawienie wartości robót sporządzone przez Wykonawcę na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 
28.3.1  – 28.3.5. Zbiorcze zestawienie zostanie sporządzone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru ww. 
zakresu robót i musi zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ust. 28.3.3  – 28.3.5 stosuje się 
odpowiednio. " oraz 28.3.7 "Wynagrodzenie  wypłacone  przez  Zamawiającego  na  podstawie  rozliczenia  częściowego  
nie  może przekroczyć 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1. W przypadku gdy wynagrodzenia należne Wykonawcy na 
podstawie  rozliczenia  częściowego  będzie  wyższe  niż  wartość  wskazana  w  zdaniu  poprzednim,  różnica zostanie 
wypłacona w ramach rozliczenia końcowego." Oferent wnosi o jednoznaczną informację dotyczącą rozliczenia robót 
oraz ujednolicenie wyżej przywołanych zapisów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wskazuje, że zgodnie z ust. 1.3.4 Umowy dla celów interpretacji pierwszeństwo mają postanowienia 
Umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z ust. 28.3.6 oraz 28.3.7 Umowy, rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawcy nastąpi w dwóch częściach, tj. rozliczenie częściowe (jednorazowe) i rozliczenie końcowe. Rozliczenie 
częściowe (jednorazowe), o którym mowa w ust. 28.3.6  Umowy będzie możliwe nie wcześniej niż po wykonaniu przez 
Wykonawcę i odbiorze przez Zamawiającego robót budowlanych o wartości 30% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. 
Jednocześnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ww. jednorazowego rozliczenia częściowego nie może 
przekroczyć 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy. W powyższym zakresie nie ma konieczności ujednolicania 
postanowień Umowy, ponieważ celowe jest dopuszczenie sytuacji, w której wynagrodzenie należne Wykonawcy w 
ramach ww. rozliczenia częściowego okaże się wyższe niż 30% wskazanej w ust. 4.1 Umowy (nie wyższe jednak niż 
50% kwoty wskazanej w ust. 4.1 Umowy). Przyjęty sposób rozliczenia wynika z Wstępnej Promesy i Promesy wydanej 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedmiotowej inwestycji. 
Jednocześnie wykreślono pkt 18.7. OPZ. 
Zapytanie 73 
OPZ  
Zgodnie z punktem 14.4 OPZ w TER dotyczącym wymagań ogólnych ujęto pozycję "Przebudowa kolidujących sieci 
drenarskich" Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznego zakresu wykonanych prac i obmiaru potwierdzonego przez 
geodetę" Natomiast zgodnie z punktem  18.3 OPZ Wykonawca w kosztach pośrednich powinien uwzględnić koszty 
naprawy uszkodzonych sieci drenarskich. Oferent wnosi o uzupełnienie TER o wyżej wskazaną pozycję oraz 
ujednolicenie zapisów OPZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapisy OPZ pkt. 18.3. i 18.4. W TER [Wymagania ogólne] poz. 1 ujęto: „Przebudowa 
kolidujących sieci drenarskich”, zgodnie z pkt. 18.4. OPZ. 
Zapytanie 74 
OPZ  

Zgodnie z punktem 18.3 OPZ Wykonawca w kosztach pośrednich powinien uwzględnić  koszty wykonania badań  
archeologicznych  wraz  ze  sporządzeniem  sprawozdania  z  przeprowadzonych  badań  i  przekazaniem  sprawozdania  
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.  
Trudno w niniejszym przypadku mówić o zgodnym z art. 99 Ustawy PZP jednoznacznym i wyczerpującym opisie  
przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować w/w koszty oraz o  
przedstawienie  wymiernej podstawy stanowiącej podstawę do wyceny przedmiotowego zakresu prac. Wykonawca  
proponuje aby ewentualne koszty dodatkowe opisane powyżej podlegały odrębnej zapłacie w ramach zabezpieczonej  
kwoty tymczasowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis pkt. 18.3 OPZ. Usunięto “koszty wykonania badan archelogicznych wraz ze 
sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków”. 
Zapytanie 75 
OPZ  
Zgodnie z punktem 18.3 OPZ Wykonawca w kosztach pośrednich powinien uwzględnić koszty ewentualnego nadzoru 
przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych robót budowlanych. 
Oferent wnosi o jednoznaczne określenie czy i w jakim okresie należy zapewnić nadzór przyrodniczy. 
Wyjaśnienie 
Wymagania zawiera OPZ pkt 14.2. [Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.] 
Zapytanie 76 
OPZ  
Zgodnie z punktem 18.3 OPZ Wykonawca w kosztach pośrednich powinien uwzględnić koszty prowadzenia monitoringu 
indywidualnych ujęć wody.  Oferent prosi o określenie jaką ilość indywidualnych ujęć wody Wykonawca powinien 
przyjąć do monitoringu oraz  o jaki monitoring chodzi: ilościowy czy jakościowy wód? 
Wyjaśnienie 
Wymagania zawiera OPZ pkt 9.3. Zgodnie z brzmieniem tego punktu Wykonawca został poinformowany, że na etapie 
opracowania dokumentacji nie zinwentaryzowano indywidualnych ujęć wody. Wykonawca, zgodnie z pkt. 9.3. OPZ ma 
obowiązek, w przypadku natrafienia na    indywidualne ujęcia wody, zinwentaryzować je, zabezpieczyć na czas 
prowadzenia robót oraz prowadzić monitoring przez cały okres prowadzonych robót 
Zapytanie 77 
OPZ  
Zgodnie z punktem 18.3 OPZ Wykonawca w kosztach pośrednich powinien uwzględnić dodatkowe koszty ruchu 
przewoźników komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia objazdów, jeśli przewoźnicy wystąpią z roszczeniem z 
tego tytułu. 
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Oferent wnosi o określenie kosztów jakie Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie? Brak takich informacji sprawi 
iż oferty złożone w przetargu mogą być  
nieporównywalne. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami pkt. 9.2.1) Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji zbiorowej należy 
przewidzieć konieczność utrzymania przejazdu dla autobusów przez teren budowy z prowadzeniem ruchu 
wahadłowego. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem 
objazdów. Skorygowano zapis pkt. 18.4. OPZ. 
Zapytanie 78 
OPZ  
Zgodnie z punktem  18.3 OPZ Wykonawca w kosztach pośrednich powinien uwzględnić koszty naprawy uszkodzonych 
sieci drenarskich. 
Oferent wnosi o przekazanie dokumentacji istniejących sieci drenarskich oraz o przedstawienie wymiernej podstawy 
stanowiącej podstawę do wyceny przedmiotowego zakresu prac. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dysponuje mapami sieci drenarskich. OPZ w pkt. 14.4. mówi o nie ujętych na mapach elementach, 
które mogą pojawić się dopiero na etapie wykonywania prac przygotowawczych. Jednocześnie informujemy, iż 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien zaznajomić się ze stanem faktycznym w oparciu o powszechnie 
dostępne materiały oraz własną wizję w terenie.  
Zapytanie 79 
OPZ  
Zgodnie z punktem 17.2 OPZ Wykonawca zapewni środek transportu. 
Oferent wnosi o jednoznaczne określenie limitu kilometrów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przewiduje przebieg na poziomie ok. 2000 km miesięcznie. 
Zapytanie 80 
OPZ  
Zgodnie z punktem 6a.1 OPZ "Ewentualne utrudnienia w ruchu związane z realizacja robót na Zadaniu nr 1 oraz 
udostępnienie terenu budowy Wykonawca winien uwzględnić w Wymaganiach ogólnych" 
Oferent wnosi  o  jednoznaczne określenie kosztów  jakie Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie? Brak takich 
informacji sprawi iż oferty złożone w przetargu mogą być  
nieporównywalne. 
Wyjaśnienie 
Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o zatwierdzone projekty organizacji ruchu na czas budowy na drogach 

publicznych. Utrudnienia w ruchu mogą wiązać się z wydłużonym czasem dojazdu na teren budowy lub odległością 
dojazdu inną niż pierwotnie zaplanuje Wykonawca. Zamawiający zaleca uwzględnienie w Harmonogramie, realizację 
robót w rejonie  styku obu inwestycji na początku realizacji robót, co w opinii Zamawiającego zminimalizuje 
utrudnienia. Ewentualne utrudnienia w ruchu związane z realizacją robót na Zadaniu nr 1 oraz udostępnienie terenu 
budowy Wykonawca winien uwzględnić w Wymaganiach ogólnych. 
Zapytanie 81 
OPZ  
Zgodnie z punktem 9.2.1) OPZ Wykonawca  umieści  w miejscach i ilościach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i 
Inżynierem Kontraktu tablice informacyjne "Budujemy dla Was" (min. 2 tablice). Prosimy o jednoznaczne określenie 
wymaganej ilości. 
Wyjaśnienie 
Tablice “Budujemy dla Was” należy zabudować zgodnie z pkt. 9.1. OPZ. Ilość tablic 2szt. 
Zapytanie 82 
OPZ  
Wykonawca zwraca się o przekazanie Dokumentacji Projektowej w wersji edytowalnej, a w szczególności Projektu 
stałej organizacji ruchu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie udostępnia plików edytowalnych. 
Zapytanie 83 
OPZ  
Zgodnie z punktem 10.11 OPZ Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia monitoringu budowy minimum 
1 raz w miesiącu, a w czasie intensyfikacji robót budowlanych częściej. 
W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o jednoznaczne określenie częstotliwości wykonywania 
monitoringu. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informują, że monitoring budowy winien być wykonany 1 raz w miesiącu. Skorygowano zapis OPZ pkt. 
10.11. 
Zapytanie 84 
OPZ  
Zgodnie z punktem 9.5 OPZ Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu robót i transportu Wykonawca na własny koszt i 
własnym staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej. 
Jednocześnie na polecenie Zamawiającego lub Konsultanta, a także w przypadku stwierdzenia takiej konieczności w 
trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji. 
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W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o potwierdzenie, że dodatkowa inwentaryzacja zostanie 
rozliczona z Kwoty tymczasowej. 
Wyjaśnienie 
Ponowna inwentaryzacja istniejącej infrastruktury drogowej wskazana w pkt. 9.5.4) OPZ będzie rozliczona zgodnie z 
Umową o roboty budowlane. 
Zapytanie 85 
OPZ  
Zgodnie z punktem 9.6 OPZ Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu robót i transportu Wykonawca na własny koszt i 
własnym staraniem dokona inwentaryzacji stanu technicznego budynków i zabudowy. 
Jednocześnie na polecenie Zamawiającego lub Konsultanta, a także w przypadku stwierdzenia takiej konieczności w 
trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany dokonać ponownej inwentaryzacji. 
W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o potwierdzenie, że dodatkowa inwentaryzacja zostanie 
rozliczona z Kwoty tymczasowej. 
Wyjaśnienie 
Ponowna inwentaryzacja istniejącej infrastruktury drogowej wskazana w pkt. 9.6.3) OPZ będzie rozliczona zgodnie z 
Umową o roboty budowlane. 
Zapytanie 86 
OPZ  
Zgodnie z punktem 9.7 OPZ Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dokona 
inwentaryzacji, sporządzonej przez uprawnionych rzeczoznawców, nieruchomości podlegających ograniczeniu w 
korzystaniu i zajmowaniu czasowo na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji projektowej robót 
budowlanych. 
W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o jednoznaczne wskazanie nieruchomości które będą 
podlegały wyżej opisanej inwentaryzacji. 
Wyjaśnienie 
Nieruchomości, podlegające ograniczeniu w korzystaniu i zajmowane czasowo na okres niezbędny do wykonania 
określonych w dokumentacji projektowej robót budowlanych wskazano w Dokumentacji projektowej (Decyzja ZRID, 
Projekt budowlany).  
Zapytanie 87 
OPZ, pkt. 17 
Oferent wnosi o zmianę terminu wyposażenia biura na 60 dni. 21 dni podane w OPZ jest terminem nierealnym biorąc  
pod uwagę konieczność dzierżawy pomieszczeń lub placu, urządzenia, remontu, wykonania instalacji, zakupu mebli  
i pozostałych urządzeń. 
Wyjaśnienie 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 88 
OPZ, pkt. 17  
Oferent wnosi o zmianę dostarczenia samochodu z 21 dni na 60. 21 dni jest terminem nierealnym z uwagi na fakt  
podpisania umowy, termin zapłaty i rejestracji pojazdu zakładając, że pojazdy w ogóle będą dostępne od ręki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 89 
OPZ, pkt. 17  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wspólne korzystanie przez Wykonawcę i Zamawiającego z drukarki A3, skanera  
A3, kserokopiarki (A3) i aparatu fotograficznego (sprzęt dostarczany jest przez Wykonawcę).  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyraża zgodę na wspólne korzystanie z drukarki A3, skanera A3 i kserokopiarki A3. 
Zapytanie 90 
DM.00.00.00 
Zgodnie z punktem 1.5.4 DM.00.00.00 "Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru." 
W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o jednoznaczne określenie ilości tablic informacyjnych 
oraz o udostępnienie dokumentacji  
technicznej wg, której ww. tablice mają być wykonane. 
Wyjaśnienie 
Ilość tablic: 2szt. Tablice zgodnie z zapisami pkt. 9.1. OPZ. 
Na potrzeby przetargu należy przyjąć wywieszenie obwieszczeń przy urzędach gmin w miejscowościach Imielin, Chełm 
Śląski, Nowy Bieruń w ilości 3 szt. 
Zapytanie 91 
DM.00.00.00 
Zgodnie z punktem 1.5.8 DM.00.00.00 "ewentualne koszty odkrycia uzbrojenia podziemnego - nie 
zinwentaryzowanego i nie wykazanego w Dokumentacji Projektowej należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy". 
Oferent wnosi o  usunięcie zapisu  lub umożliwienie rozliczenia prac dodatkowych. W obecnym stanie rzeczy:  
1. Oferent nie może przygotować rzetelnej wyceny bowiem zakres jest nieujęty w dokumentacji zatem nie jest 

możliwe skalkulowanie kosztów.  
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2. Zamawiający odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji kontraktowej nie może przerzucać odpowiedzialności 
za jej wady na przyszłego Wykonawcę. Jest to postępowanie niezgodne z prawem.  

Wyjaśnienie 
Treść punktu 1.5.8. specyfikacji DM.00.00.00. dotyczący kosztów odkrycia uzbrojenia podziemnego którego lokalizacja 
nie jest możliwa do ustalenia na etapie przygotowania oferty. 
Przez słowo "odkrycie" należy rozumiec zlokalizowanie. 
Wykonawca, winien zatem skalkulować podjącie działa takich jak aktualizacja wywiadów branżowych, powołanie 
nadzorów ze strony gestorów sieci, wykonanie badań terenowych za pomocą wykrywaczy. 
Zakres prac Wykonawca winien sam określić kierując się swoim doświadczeniem. 
Treść zapisu nie stoi w sprzeczności z wnioskiem wykonawcy o umożliwienie rozliczenia prac dodatkowych związanych 
z usunięciem kolizcji z ewentualnie odkrytymi sieciami. 
Treść zapisu punktu 1.5.8 pozostaje bez zmian. 
Zapytanie 92 
Projekt konstrukcji nawierzchni 
Projekt konstrukcji nawierzchni zawarty w Dokumentacji opisuje inną konstrukcję niż Przedmiar i rysunki (grubość 
warstwy ścieralnej, wiążącej, podbudowy z kruszywa łamanego). Oferent prosi o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie 
Wykonany projekt konstrukcji nawierzchni określa minimalne grubości warstw dla przewidywanej kategorii ruchu i 
okresu eksploatacji tj.: 
Konstrukcję nawierzchni poza terenami objętymi szkodą górniczą należy wykonać zgodnie z rysunkiem 074_12-1_6-
01 rew. 2. 
Konstrukcję nawierzchni dla terenów objętych szkodami górniczymi należy wykonać zgodnie z rysunkiem 074_12-1_6-
02 rew. 2. 
Jednocześnie zwiększoną grubość warstw podbudowy należy uwzględnić w pozycjach dotyczących głębokości 
korytowania podłoża – pozycje nr 25 i 26 TER nr 02 [Branża drogowa], zwiększając głębokość korytowania o 5cm 
(pozycja 25 – z 89cm do 94cm, pozycja 26 z 74cm do 79cm). 
Zapytanie 93 
D. 04.05.02 
Oferent prosi o ujednolicenie zapisów dotyczących wytrzymałości podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. 
Projekt konstrukcji nawierzchni, Przedmiar, Rysunki wskazują warstwę o Rm = 2-5 MPa, Specyfikacja pkt.2.7 Tablica.3. 
Właściwość Wytrzymałość na ściskanie klasa C1,5/2,0 jednocześnie podnosząc wymaganie zapisem (nie mniej niż 
2,5MPa) 
Wyjaśnienie 
Zapis w SST stanowi błąd pisarski. Wymaganą wytrzymałość należy rozumieć jako wyższą z badań normowych 

określoną w badaniu próbki sześciennej. Klasa mieszanki zatem to C1,6/2,5. 
Zapytanie 94 
D. 04.05.02 
Oferent prosi o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza wykonanie Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
klasy C1,5/2,0 InSitu 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy w gruntu stabilizowanego in-situ C1,5/2,0 
Zapytanie 95 
Dotyczy udostępnionych załączników. Prosimy o udostepnienie wzoru załącznika 9A – Oświadczenie Gwarancyjne. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia wzór załącznika 9A – Oświadczenie Gwarancyjne. 
Zapytanie 96 
Dotyczy Specyfikacji technicznej DM.00.00.0. pkt 1.1 Prosimy o wskazanie, które wiaty przystankowe przeznaczone są do 
demontażu oraz uzupełnienie przedmiaru o pozycję demontaż wiat przystankowych.  
Wyjaśnienie 
Według stanu na rok 2018 w terenie istniało 20 wiat przystankowych będących własnością i utrzymywanych przez 
gminy Imielin, Chełm Śląski, Nowy Bieruń. 
Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych koszt demontażu, magazynowania przez cały okres budowy oraz 
ponownego montażu istniejących wiat przystankowych. 
Zapytanie 97 
Prosimy o informację czy zdemontowane wiaty przystankowe są przewidziane do ponownego montażu, jeśli tak to prosimy 
o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze.  
Wyjaśnienie 
Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych koszt demontażu, magazynowania przez cały okres budowy oraz 
ponownego montażu istniejących wiat przystankowych. 
Zapytanie 98 
Dotyczy Specyfikacji technicznej DM.00.00.0. pkt 1.1 Prosimy o wskazanie, które mury oporowe są przeznaczone do 
rozbiórki oraz o uzupełnienie przedmiaru o pozycję rozbiórka murów oporowych. 
Wyjaśnienie 
Zakres rozbiórek murów oporowych dotyczy istniejących murów w pobliżu mostu na potoku Goławieckim, oraz przy 
przepustach. Koszt rozbiórek należy uwzględnić w pozycjach ryczałtowych dotyczących rozbiórki obiektów mostowych. 
Zapytanie 99 
Dotyczy OPZ pkt. 10.34. Prosimy o wskazanie, która sygnalizacja świetlna jest przeznaczona do demontażu oraz o 
uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.  
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Wyjaśnienie 
Zapis w części 13-3 projektu docelowej organizacji ruchu dotyczy istniejących sygnalizacji.  
Wprowadza się do TER nr 02 [Branża drogowa] pozycję nr 70a dotyczącą demontażu, zmagazynowania oraz 
ponownego montażu elementów sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Brata Alberta i Kowalskiej w Imielinie wraz z 
wymianą niezbędnych elementów (pętle indukcyjne, elementy uszkodzone w trakcie prac budowlanych). 
Zapytanie 100 
Dotyczy uzgodnienia z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Prosimy o ponowne umieszczenie na stronie skanu 
uzgodnienia z GPW S.A. z dnia 24.02.2016r, znak pisma TS/1860/813/2016/3, ponieważ dokument umieszczony w katalogu 
ZRID, w pliku pdf o nazwie DW 934 PZT, nie jest kompletny.  
Wyjaśnienie 
Zgodnie pismem znak TS/1860/813/2016/3, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna nie posiada 
sieci w obszarze inwestycji, powyższe wyczerpuje treść korespondencji. 
Zapytanie 101 
Zgodnie z OPZ pkt. 9.2.9 Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia warunków (w tym z poszczególnymi przewoźnikami) 
oraz zorganizowanie prowadzenia zastępczej komunikacji zbiorowej w tym kolejowej, w czasie trwania robót budowlanych, 
wynikających z prowadzonych robót. Zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje robót kolejowych. Prosimy zatem o 
wyjaśnienie wymogu uzgodnień z koleją. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis OPZ pkt. 9.2.9). 
Zapytanie 102 
Dotyczy Specyfikacji technicznej DM.00.00.0. pkt 9.3.  W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o podanie jakich i 
w jakiej wysokości opłat za dzierżawę  terenu Wykonawca ma się spodziewać przy tymczasowej organizacji ruchu.  
Wyjaśnienie 
Obowiązek opracowania, zatwierdzenia oraz wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie 
Wykonawcy. W zależności od przewidywanych rozwiązań Wykonawcy, może zaistnieć konieczność zajęcia terenu poza 
pasem drogowym na potrzeby wykonania objazdów (np. w rejonie budowanego mostu oraz przepustów które nie mogą 
być wykonywane połowami). 
W takim przypadku koszty związane z pozyskaniem terenu, wykonaniu dróg tymczasowych, uporządkowaniem oraz 
dzierżawą obciążać będą Wykonawcę, i należy je ująć w pozycji dotyczącej wprowadzenia tymczasowej organizacji 
ruchu. 
Zapytanie 103 
Dotyczy OPZ pkt 18.3 c). W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o podanie jakich i w jakiej wysokości opłat za 
dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania ma się 
spodziewać Wykonawca. 

Wyjaśnienie 
Obowiązek opracowania, zatwierdzenia oraz wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz projektów 
technologii i organizacji robót oraz lokalizacja np. zaplecza budowy lub składowisk materiałów leży po stronie 
Wykonawcy. W zależności od przewidywanych rozwiązań Wykonawcy, może zaistnieć konieczność zajęcia terenu poza 
przebudowywanym pasem drogowym. 
W takim przypadku koszty związane z pozyskaniem terenu, wykonaniu dróg tymczasowych, uporządkowaniem oraz 
dzierżawą obciążać będą Wykonawcę, i należy je ująć w pozycji dotyczącej wprowadzenia tymczasowej organizacji 
ruchu. 
Zapytanie 104 
Dotyczy OPZ pkt 17.2. Z uwagi na obecne wahania rynku motoryzacyjnego – problemy z dostępnością samochodów, 
wnosimy o zmianę zapisu ws. terminu dostarczenia samochodu z 21 dni na 60 dni. Wymagany przez Zamawiającego termin 
21 dni w obecnej sytuacji rynkowej jest niemożliwy do realizacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 105 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z pkt. 10.33 OPZ Wykonawca jest zobowiązany do 
przestawienia tymczasowych obiektów budowlanych (np. ogrodzenia, garaż blaszany bez trwałego posadowienia z gruntem 
itp.) w miejsce wskazane przez właściciela. Koszty należy uwzględnić w pozycji rozliczeniowej TER jako koszt dostosowania 
do wymagań ogólnych. Trudno w niniejszym przypadku mówić o zgodnym z art. 99 Ustawy PZP jednoznacznym i 
wyczerpującym opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację na jakiej podstawie Wykonawca ma oszacować w/w 
koszty oraz o przedstawienie wymiernej podstawy stanowiącej podstawę do wyceny przedmiotowego zakresu prac.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis pkt. 10.33 OPZ. Koszty wskazane w pkt. 10.33 OPZ będą rozliczane z Kwoty 
tymczasowej uwzględniając faktyczną ilość przestawianych tymczasowych obiektów budowlanych. 
Zapytanie 106 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z pkt. 16.1 Wykonawca w trakcie realizacji zadania 
powinien zaproponować m.in. kierownika robót kolejowych. Zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje robót kolejowych. 
Prosimy o wyjaśnienie niniejszego wymogu.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis pkt. 16.1. OPZ. Z personelu Wykonawcy wykreślono kierownika robót kolejowych. 
Zapytanie 107 
Dotyczy przedmiaru robót branża drogowa poz. 46 – prosimy o udostępnienie ST na georuszt trójosiowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia specyfikacje techniczne D.02.03.01e.  
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Zapytanie 108 
Dotyczy przedmiaru robót branża drogowa poz. 49 – prosimy o udostępnienie ST na siatkę Ø 10, 100x100. 
Wyjaśnienie 
Wykonać zgodnie z specyfikacją nr M.12.01.01. 
Zapytanie 109 
Dotyczy rysunku 10-074_12-1_6-02 Konstrukcje nawierzchni na szkodzie, prosimy o udostępnienie ST na geowłókninę klasy 
CBR 4, a także dodanie brakującej pozycji w przedmiarze. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia specyfikacje techniczne D.02.03.01e: Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej 
stabilizowanej georusztem. Geowłókninę należy wycenić w poz. 46 kosztorysu ofertowego branży drogowej.  
 
 
 
Zapytanie 110 
Dotyczy przedmiaru robót branża drogowa poz. 59. Pozycja przedmiarowa opisuje poboczach z destruktu gr. 15cm i 
kruszywa gr. 15cm, natomiast rysunek 11-074_12-1_7-1 Przekroje typowe drogi_v14 przedstawia inne grubości – destrukt 
gr. 20cm oraz kruszywo gr. 30 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie 
Do wyceny należy przyjąć grubości warstw zgodnie z rysunkiem 11-074_12-1_7-1 tzn. 20cm destrukt + 30 cm 
podbudowa z kruszywa. Opis pozycji przedmiarowej został skorygowany. 
Zapytanie 111 
Według Rys. 11-074_12-1_7-1 Przekroje typowe drogi_v14  - krawężniki posadowione są na ławie betonowej C12/15, 
natomiast przedmiar przedstawia krawężniki posadowione na ławie betonowej C16/20. Prosimy o informację, który beton 
należy przyjąć do wyceny. 
Wyjaśnienie 
Do wyceny należy przyjąć ławy betonowe z betonu C12/15. Opis pozycji przedmiarowej został skorygowany. 
Zapytanie 112 
Według Rys. 11-074_12-1_7-1 Przekroje typowe drogi_v14 - korytka ściekowe należy wykonać z dwóch rzędów kostki 
betonowej, natomiast przedmiar poz. 72, przedstawia wykonanie korytek ściekowych z kostki granitowej. Prosimy o 
informację, którą kostkę należy przyjąć do wyceny. 
Wyjaśnienie 
Korytka przykrawężnikowe należy wykonać z kostki betonowej. 
Zapytanie 113 
Rys. 15-074_12-1_08-3 Rysunki typowe przejść  dla pieszych  - przedstawia płyty chodnikowe integracyjne. Zakres nie 

został ujęty w przedmiarze, prosimy o dodanie pozycji. 
Wyjaśnienie 
Powierzchnia kostki integracyjnej została ujęta w przedmiarze  w pozycji powierzchni z kostki betonowej chodników. 
Z uwagi na relatywnie mały iloraz powierzchni  kostek integracyjnych w stosunku do chodników (200m2 w stosunku 
do 41578m2 = 0,4%) nie wprowadza się oddzielnej pozycji rozliczeniowej. 
Zapytanie 114 
Dotyczy projektu kanalizacji deszczowej. Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji deszczowej z rzędnymi terenu przy 
studniach. Brak tych rzędnych uniemożliwia oszacowanie (zweryfikowanie) przez Wykonawcę ilości robót zimnych. 
Wyjaśnienie 
Rzędne terenu przy studniach odpowiadają rzędnym włazów. Wartości liczbowe podano na rysunkach nr 3.1 do 3.12 
projektu branży instalacyjnej. 
Zapytanie 115 
Dotyczy projektu kanalizacji deszczowej. Prosimy o udostępnienie profili przykanalików wraz z wpustami deszczowymi. Na 
załączonych zestawieniach tabelarycznych brak wielu danych, które są konieczne do weryfikacji przez Wykonawcę ilości 
podanych w przedmiarze. 
Wyjaśnienie 
Dane tabelaryczne zawierają opis wszystkich studni kanalizacji oraz wpustów deszczowych wraz z rzędnymi 
podłączonych rur oraz rzędnymi włazów / kratek wlotowych. Powyższe informacje w wraz ze współrzędnymi studni 
oraz wpustów przedstawionymi na planie sytuacyjnym są wystarczające do jednoznacznego wytyczenia całej sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. 
Zapytanie 116 
Dotyczy OPZ pkt  14.4.3. Zgodnie z zapisami ww. punktu prosimy o dodatnie do TER pozycji: „Przebudowa kolidujących 
sieci drenarskich” 
Wyjaśnienie 
W TER [Wymagania ogólne] poz. 1 ujęto: „Przebudowa kolidujących sieci drenarskich”. Rozliczenie zgodnie z pkt. 18.4. 
OPZ. 
Dokonuje się wykreślenia zapisu „koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich” z pkt 18 ppkt 3 OPZ. 
Zapytanie 117 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza – czy w dniu odbioru końcowego kontraktu wystarczającym będzie dla 
Zamawiającego przedłożenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem jej złożenia do właściwego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie określić terminu zakończenia 
robót, tak by na dzień odbioru posiadać mapę z ODGIK (obecny czas oczekiwania na mapę to okres od 2 do 4 miesięcy). 
Każdy ODGiK indywidualnie ustala czasookres na weryfikację takich opracowań i przyjęcia ich do swoich zasobów. 
Proponowane rozwiązanie nie zwalnia Wykonawcy z niezwłocznego przekazania Zamawiającemu oklauzulowanej, 
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geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz jednocześnie pozwala na dokonanie odbioru końcowego w terminie 
niezależnym od czynności administracyjnych prowadzonych przez ODGiK. 
Wyjaśnienie 
Skorygowano zapisy Umowy o roboty budowlane pkt. 3.3 oraz 3.4 . 
Zapytanie 118 
Dotyczy OPZ pkt 9, ppkt 3. Prosimy o określenie jaką ilość indywidualnych ujęć wody Wykonawca powinien przyjąć do 
monitoringu? W żadnym z udostępnionych do przetargu dokumentów Wykonawca nie znalazł informacji o tych ujęciach 
wody, w tym przede wszystkim o ich lokalizacji. 
Wyjaśnienie 
Wymagania zawiera OPZ pkt 9.3. Zgodnie z brzmieniem tego punktu Wykonawca został poinformowany, że na etapie 
opracowania dokumentacji nie zinwentaryzowano indywidualnych ujęć wody. Wykonawca, zgodnie z pkt. 9.3. OPZ ma 
obowiązek, w przypadku natrafienia na    indywidualne ujęcia wody, zinwentaryzować je, zabezpieczyć na czas 
prowadzenia robót oraz prowadzić monitoring przez cały okres prowadzonych robót. Jednocześnie Zamawiający 
uzupełnił zapisy OPZ pkt 9.3. i 18.3. 
Zapytanie 119 
Dotyczy OPZ pkt 9, ppkt 3. Prosimy o udzielenie informacji o jaki monitoring wód chodzi: ilościowy czy jakościowy oraz z 
jaką częstotliwością mają być prowadzone badania.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnił zapisy OPZ pkt 9.3. oraz 18.3. 
1. Zamawiający wyjaśnia, że ilość oraz lokalizacja ujęć wody, które Wykonawca winien objąć monitoringiem, zostanie 

określona przez Wykonawcę na podstawie zinwentaryzowanych ujęć wody. Zgodnie z pkt 9 ppkt 3 OPZ Wykonawca, 
przed przystąpieniem do robót budowlanych zinwentaryzuje ujęcia wody, zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. 
Zamawiający wyjaśnia, że przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca dokona inwentaryzacji ilościowej 
wszystkich ujęć wód podziemnych (studnie, źródła itp.) znajdujących się w odległości do 50 m od linii 
rozgraniczających. Inwentaryzacja winna obejmować opis i lokalizację ujęć (studnie, źródła itp.) oraz wskazywać 
głębokość ujęcia i stwierdzony poziom zwierciadła wód. Inwentaryzacja dodatkowo winna zawierać prognozę oraz 
omówienie wpływu przewidywanych robót ziemnych na stan i jakość wód ujmowanych zinwentaryzowanymi 
ujęciami wraz z propozycją dotyczącą przeciwdziałania i ograniczenia ewentualnego wpływu. W terminie do 2 
tygodni przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykonaną 
inwentaryzację wraz z propozycją monitorowania tych ujęć (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, zakresu 
planowanych robót budowlanych oraz warunków hydrogeologicznych określonych w dokumentacji geologiczno - 
inżynierskiej).  

2. Zamawiający wyjaśnia, że wraz z wynikami inwentaryzacji ujęć wody (zgodnie z pkt 9 ppkt 3 OPZ) Wykonawca, 
przed przystąpieniem do robót budowlanych, przedstawi Zamawiającemu propozycję monitorowania tych ujęć (na 

podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, zakresu planowanych robót budowlanych, warunków 
hydrogeologicznych określonych w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz na podstawie własnego 
doświadczenia). Wykonawca określi, na podstawie wymienionych dokumentów, zakres i częstotliwość monitoringu. 
W przypadku, gdy Wykonawca na podstawie zebranych danych oraz własnego doświadczenia, podejmie decyzję o 
braku potrzeby prowadzenia monitoringu zinwentaryzowanych ujęć wody, przedstawi merytoryczne uzasadnienie 
braku potrzeby prowadzenia monitoringu. 

Zapytanie 120 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach stabilizacji pasa drogowego, Wykonawca powinien ująć koszty stabilizacji pasa 
drogowego jedynie w miejscach, w których nastąpiła zmiana granic na podstawie decyzji ZRiD. 
Wyjaśnienie 
Skorygowano zapis OPZ pkt 15.5. Stabilizację granic pasa drogowego należy wykonać zgodnie z tym punktem OPZ, w 
szczególności z opisem w „Forma wykonania:”. 
Zapytanie 121 
Zgodnie z art. 99 i art. 103 PZP, prosimy o dodanie do TER pozycji „Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego” wraz 
z określeniem szacunkowej ilości punktów do stabilizacji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dodał pozycje w TER. 
Rozliczenie nastąpi za faktyczny zakres wykonanych prac. 
Zapytanie 122 
Prosimy o określenie czy w okresie gwarancji Zamawiający dopuści ponowne wykonanie oznakowania poziomego w 
technologii cienkowarstwowej? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej. 
Zapytanie 123 
Dotyczy OPZ pkt 8 ppkt 18. Prosimy o podanie numerów działek wraz z ich lokalizacją dla których Zarząd Województwa 
Śląskiego planuje wydać decyzje zezwalające na lokalizację nowych zjazdów. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z brzmieniem punktu 8.18. OPZ, Wykonawca został poinformowany, że w trakcie realizacji robót budowlanych 
na odcinku DW 934 Zarząd Województwa Śląskiego może wydać decyzje zezwalające na lokalizację nowych zjazdów 
z DW 934 oraz sieci obcych. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat ewentualnych, przyszłych wniosków 
inwestorów. Jednocześnie informujemy, że wydanie decyzji lokalizacyjnej nie jest równoznaczne z wykonaniem prac 
przez danego inwestora. Warunkiem wykonania prac przez danego inwestora jest spełnienie wymagań określonych w 
decyzji lokalizacyjnej w tym: 
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 po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej, właściciel nieruchomości powinien uzgodnić z zarządcą drogi (Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach) dokumentację techniczną budowy nowego zjazdu, 

 po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, właściciel nieruchomości winien dokonać zgłoszenia robót budowlanych, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na budowę nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej, 

 po uzyskaniu zgłoszenia robót, należy złożyć wniosek do Zarządu Województwa Śląskiego o zezwolenie na zajęcie 
pasa drogowego i pokryć koszty z tym związane, 

 pokrycie kosztów budowy zjazdu w zakresie wykraczającym poza projekt przebudowy drogi jest po stronie 
inwestora zjazdu. 

Jednocześnie konieczne jest uzyskanie zgody Kierownika Budowy i ostatecznie podpisanie umowy na wykonanie zjazdu 
z Wykonawcą przebudowy DW 934, w terminie wynikającym z harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Zapytanie 124 
Dotyczy OPZ pkt 8 ppkt 15. Prosimy o dokładne określenie jakim podmiotom trzecim wykonawca będzie zobowiązany 
udostępnić teren budowy celem lokalizacji sieci obcych w pasie drogowym. 
 
 
 
Wyjaśnienie 
W trakcie robót możliwe jest, że niezbędne i ekonomicznie uzasadnione będzie wykonanie np. zjazdu, naprawy 
infrastruktury (urządzeń) obcych nie objętych umową dla niniejszego zadania. W związku z tym, po uzyskaniu zgody 
Kierownika budowy Wykonawca, udostępni teren budowy innemu wykonawcy, celem realizacji tych robót. 
Zapytanie 125 
Dotyczy OPZ pkt 8 ppkt 18. Prosimy o informację w jakich terminach i przez jaki okres czasu planowane jest wykonywanie 
budowy/przebudowy sieci obcych w pasie drogowym przez Podmioty trzecie? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat ewentualnych, przyszłych wniosków inwestorów i związanych z nimi 
robotami budowlanymi. Przed przystąpieniem do robót konieczne jest uzyskanie zgody Kierownika Budowy na 
wykonanie budowy/przebudowy sieci obcych w pasie drogowym przez Podmioty trzecie, w terminie wynikającym 
z harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Zapytanie 126 
Dotyczy OPZ pkt 8 ppkt 18. Prosimy o informację o planowanych inwestycjach, ich rodzaju, lokalizacji i terminie realizacji, 
które będą kolidować z przebudową DW934 i dla których Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić teren budowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat ewentualnych, przyszłych wniosków inwestorów i związanych z nimi 
robotami budowlanymi. Przed przystąpieniem do robót konieczne jest uzyskanie zgody Kierownika Budowy na 

wykonanie budowy/przebudowy sieci obcych w pasie drogowym przez Podmioty trzecie, w terminie wynikającym 
z harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Zapytanie 127 
Czy w przypadku zastosowania nazw własnych w dokumentacji lub zastosowania opisów materiałów jednoznacznie 
wskazujących na konkretnego producenta, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zastosował nazw własnych w określeniu materiałów i wyrobów. 
Zapytanie 128 
Dotyczy OPZ pkt 6a.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w warstwie ścieralnej, mieszanki SMA8 (powszechnie 
stosowanej na drogach wojewódzkich zarządzanych przez ZDW Katowice) zamiast BBTM 8A. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S gr. 3cm, lub 
SMA 11S gr. 4cm w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego. Tyma samym skorygowano zapis OPZ pkt 6a.3. oraz w 
załączeniu przekazujemy skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego branży drogowej KONSTRUKCJE 
NAWIERZCHNI. 
Zapytanie 129 
Zgodnie z opisem techniczny do projektu wykonawczego pkt. 6.1 skarpy rowu należy umocnić płytą typu krata do wysokości 
40 cm, natomiast zgodnie z rysunkiem 16-074_12-1_08-4 – Rysunek typowy przepustu oraz przedmiarem robót drogowych 
poz. 24, umocnienie skarp rowu należy wykonać 2 płytami typu krata. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Wyjaśnienie 
Umocnienie skarp rowu należy wykonać zgodnie z rysunkiem 16-074_12-1_08-4 dwoma płytami typu krata. 
Zapytanie 130 
Zapis w części 13-3 projektu docelowej organizacji ruchu dotyczy istniejących sygnalizacji.  
Wprowadza się do TER nr 02 [Branża drogowa] pozycję nr 70a dotyczącą demontażu, zmagazynowania oraz 
ponownego montażu elementów sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Brata Alberta i Kowalskiej w Imielinie wraz z 
wymianą niezbędnych elementów (pętle indukcyjne, elementy uszkodzone w trakcie prac budowlanych). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga 1 tablicy informacyjnej w ramach obowiązków związanych z dofinansowaniem projektu. 
Zmodyfikowano pkt 12.6. OPZ. Rodzaj tablicy tj. jednostronna lub dwustronna w zależności od wybranej lokalizacji. 
Zapytanie 131 
Umowa 17. Ubezpieczenie Wykonawcy 
Czy istnieje możliwość przedstawienia polisy rocznej odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 
z możliwością jej odnowienia, jeżeli zakończy się w okresie trwania realizacji umowy? 
Wyjaśnienie 
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Zamawiający potwierdza możliwość, o której mowa w pytaniu, z zastrzeżeniem, że umowa/umowy ubezpieczenia 
przedstawione przez Wykonawcę muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z ust. 17 umowy. W takim przypadku 
co najmniej na miesiąc przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 
Zamawiającemu nowej polisy wraz z dowodem jej opłacenia. 
Zapytanie 132 
Prosimy o określenie z której pozycji przedmiarowej będzie rozliczane uzupełnienie przestrzeni pomiędzy górną powierzchnią 
materaca z kruszywa a spodem konstrukcji chodnika, zjazdu, ścieżki rowerowej itd. 
Wyjaśnienie 
Wykonanie uzupełnienia pomiędzy powierzchnią materaca, a spodem podbudowy chodnika należy rozliczyć w pozycji 
18 „Roboty ziemne kształtowanie nasypów z gruntu z dowozu, wraz z zagęszczeniem warstwami i profilowaniem skarp” 
TER nr 02 [Branża drogowa]. 
Zapytanie 133 
Dotyczy części opisowej Tom 13-3 do projektu docelowej organizacji ruchu pkt. 2.4. Prosimy o potwierdzenie konieczności 
wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW 934 w Imielinie w sąsiedztwie ul. Kowalskiej oraz 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 934 z ul. Brata Alberta w Imielinie. W przypadku twierdzącej odpowiedzi prosimy 
o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące rysunki oraz o uzupełnienie przedmiarów. 
 
Wyjaśnienie 
Zapis w części 13-3 projektu docelowej organizacji ruchu dotyczy istniejących sygnalizacji.  
Wprowadza się do TER nr 02 [Branża drogowa] pozycję nr 70a dotyczącą demontażu, zmagazynowania oraz 
ponownego montażu elementów sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Brata Alberta i Kowalskiej w Imielinie wraz z 
wymianą niezbędnych elementów (pętle indukcyjne, elementy uszkodzone w trakcie prac budowlanych). 
Zapytanie 134 
Dotyczy – przepust PD-02. W udostępnionej dokumentacji dla przepustu nr 2, znajduje się przekrój przepustu nr 3 (rysunek 
074_12-2_02_01 - Rysunek Ogólny). Prosimy o udostepnienie przekroju podłużnego i poprzecznego dla przepustu nr 2. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu rysunek zamienny  074_12-2_02_01 - Rysunek Ogólny – rewizja 1, przedstawiający właściwe przekroje. 
Zapytanie 135 
Dotyczy barieroporęczy na przepustach. W przedmiarach dotyczących barieroporęczy na przepustach Pd-02, Pd-03, Pd-04, 
Pd-05, Pd-06, Pd-07, Pd-08, Pd-09 podano: „Barieroporęcz N1W1, stalowa, ocynkowana, wys. 1,2m, rozstaw słupków 1m”. 
Dokumentacja projektowa dla ww. przepustów, na rysunkach ogólnych, opisuje bariery jako „Barieroporęcz N1W1, wys. 1,1 
m, rozstaw słupków 1m”. Prosimy o podanie wymaganej wysokości dla barieroporęczy.  
Wyjaśnienie 
Na chodnikach przewiduje się dopuszczenie ruchu rowerowego. W związku z tym do wykonania należy przyjąć 

barieroporęcze o wysokości 1,2m. 
Zapytanie 136 
Dotyczy stalowej bariery drogowej H1W5, poz. 67 przedmiar drogowy. Prosimy o podanie kilometrażu, w którym należy 
zamontować przedmiotowe bariery, gdyż dokumentacja tego nie wskazuje. 
Wyjaśnienie 
Bariery drogowe H1W5 należy zabudować jako odcinki przejściowe barieroporęczy montowanych na przepustach, po 
20m na każdym zakończeniu barieroporęczy. Po wykonaniu robót budowlanych należy także zinwentaryzować miejsca 
dla których może konieczne być zastosowanie barier z uwagi na bezpieczeństwo ruchu – skarpy o pochyleniu większym 
od 1:1,5, skarpy o wysokości ponad 3m, inne elementy znajdujące się w strefie zagrożenia ruchu drogowego. 
Zapytanie 137 
Proszę o informację, którą konstrukcję pobocza należy wycenić : 
- według przedmiaru : 15cm destruktu i 15 cm kruszywa, 
- według projektu : 20 cm destruktu wraz ze skropieniem i 30 cm kruszywa, 
Wyjaśnienie 
Do wyceny należy przyjąć grubości warstw zgodnie z rysunkiem 11-074_12-1_7-1 tzn. 20cm destrukt + 30 cm 
podbudowa z kruszywa. Opis pozycji przedmiarowej został skorygowany. 
Zapytanie 138 
Proszę o dodanie rysunku szczegółowego dotyczącego posadowienia palisady betonowej wys. 1,2m. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu rysunek typowy posadowienia palisady. 
Zapytanie 139 
Proszę o dodanie rysunku szczegółowego dotyczącego posadowienia muru prefabrykowanego wys.2,5 . 
Wyjaśnienie 
W załączeniu rysunek typowy posadowienia muru prefabrykowanego. Rysunek szczegółowy Wykonawca powinien 
opracować zgodnie z wytycznymi producenta muru prefabrykowanego. 
Zapytanie 140 
Proszę o dodanie rysunku szczegółowego dotyczącego ułożenia drenażu DN 110 mm. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu rysunek typowy drenażu. 
Zapytanie 141 
Dotyczy przedmiaru na budowę kanalizacji : czy w pozycjach 20 – 23 należy wyceniać osadniki o gł. 1m w łącznej ilości 
10 szt. ? Czy nie dublują się one z osadnikami KPED 01.14 z pozycji 49 ? 
Wyjaśnienie 
Należy wycenić osadniki w pozycjach 20-23. Osadniki te nie dublują się z osadnikami z pozycji 49. 
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Zapytanie 142 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę georusztu trójosiowego na georuszt dwukierunkowy? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza zamiany georusztu na georuszt dwukierunkowy. 
Zapytanie 143 
Czy Zamawiający dopuszcza krawężniki z wytrzymałością na zgnanie w klasie 2 (T)? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza krawężnika o wytrzymałości na zgnanie w klasie 2 (T). 
Zapytanie 144 
Kanalizacja deszczowa. Czy Zamawiający dopuszcza rury PP DN600 oraz DN800 SN8 jako rury karbowane 
dwuwarstwowe? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza rur PP DN600 oraz DN800 SN8 jako rury karbowane dwuwarstwowe. 
Zapytanie 145 
Czy Zamawiający dopuszcza rury PP DN500 SN12 jako rury karbowane strukturalne? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza rur PP DN500 SN12 jako rury karbowane strukturalne. 
 
Zapytanie 146 
Czy Zamawiający dopuszcza krawężniki z nasiąkliwością 6%? 
Wyjaśnienie 
Należy zastosować krawężniki zgodne ze STWIORB D.08.01.01. 
Zapytanie 147 
Dotyczy branża elektryczna – oświetlenie. Opis techniczny strona numer 43 „Zestawienie materiałów dla przebudowy 
oświetlenie wł. UM Imielin i TD S.A. pozycja numer 16 „Szafa oświetleniowa SOU-2 z fundamentem szt. 2”. 

 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 17 brak pozycji związanej z montażem szaf oświetleniowych. W związku z 
powyższym proszę o jednoznaczną informację czy szafy oświetleniowe są przedmiotem wyceny. Jeżeli tak to gdzie 
należy ująć koszt związany z dostawą i montażem wyżej wymienionych szaf oświetleniowych. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych dodano pozycję 54b „Szafa oświetleniowa SOU-2 z fundamentem”. 
Zapytanie 148 
Dotyczy branża elektryczna – oświetlenie. Opis techniczny strona numer 43 „Zestawienie materiałów dla przebudowy 
oświetlenie wł. UM Imielin i TD S.A. pozycja numer 23 „Zestaw złączowo – pomiarowy ZK1e-1P-S szt. 2”.  

 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 17 brak pozycji związanej z montażem złączy kablowych. W związku z 

powyższym proszę o jednoznaczną informację czy złącza kablowe są przedmiotem wyceny. Jeżeli tak to gdzie należy 
ująć koszt związany z dostawą i montażem wyżej złączy kablowych. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych dodano pozycję 54a „Zestaw złączowo-pomiarowy ZK1e-1P-S”. 
Zapytanie 149 
Dotyczy branża elektryczna – oświetlenie. Proszę o jednoznaczne potwierdzanie, że jedynym środkiem ochrony 
przeciwporażeniowej projektowanych słupów oświetleniowych będzie „Uziom TP 2x10 kpl. 3” (zgodnie z pozycją 
numer  11 Zestawienia materiałów dla przebudowy oświetlenia wł. UM Imielin i TD S.A. zamieszczonego na stronie 
numer 43 opisu technicznego) i, że przyszły wykonawca robót nie musiał układać taśmy stalowej (bednarki). 

 
Wyjaśnienie 
Należy wykonać uziom TP 2x10, a w przypadku nie wystarczającej rezystancji należy dodatkowo ułożyć bednarkę oraz 
zastosować uziom szpilkowy, aż do wymaganej wartości rezystancji. 
Zapytanie 150 
Dotyczy branża elektryczna – oświetlenie. W dokumentacji projektowej zamieszczone zostały oprawy oświetleniowe z 
sodowymi wysokoprężnymi źródłami światła. Z uwagi na sukcesywne odchodzenie producentów opraw oświetleniowych 
od lamp ze źródłem wyładowczym na rzecz źródeł w technologii LED potencjalny wykonawca robót zwraca się z 
pytaniem czy Inwestor zaakceptuje oprawy wykorzystujące technologię LED posiadające parametry techniczne nie 
gorsze, lub lepsze niż oprawy wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający akceptuje oprawy oświetleniowej typu LED w przypadku aprobaty wprowadzenia takich opraw przez 
Gminę na terenie, której zabudowane będzie oświetlenie. 
Zapytanie 151 
Dotyczy branża teletechniczna – kanał technologiczny. Tabela elementów rozliczeniowych numer 16 pozycje numer: 

1 d.1 D.01.03.04 
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 

m 7 934,50 
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2 d.1 D.01.03.04 
Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi w gruncie kat. IIIIV - rury w zwojach - 
każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu  

m 7 934,50 

3 d.1 D.01.03.04 
Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie - rury w zwojach 
- każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu 

m 7 934,50 

Zgodnie z opisem technicznym kanał KTu składa się z: 
- jedna rura RO typu RHDPE Ø110/3,7 – pusta, 
- trzy rury RS typu RHDPE Ø40/3,7, 
- jedna wiązka mikrorur WMR typu FP-WM-PC+7x10/8mm. 

W związku z powyższym proszę o jednoznaczną informację w których pozycjach tabeli elementów rozliczeniowych 
numer 16 należy uwzględnić dostawę i montaż jednej rury RS typu RHDPE Ø40/3,7, oraz jednej wiązki mikrorur WMR 
typu FP-WM-PC+7x10/8mm. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 16 [Branża teletechniczna] zmieniono pozycje przedmiarowe: 
- w pozycji 1 d.1 dodano rodzaj rury 
- pozycja 2 d.1 dotyczy WMR typu FP-WM-PC+7x10/8mm 
- w pozycji 3 d.1 zmieniono ilość 
Zapytanie 152 
Dotyczy branża teletechniczna – kanał technologiczny. Tabela elementów rozliczeniowych numer 16 pozycje numer: 

5 d.1 D.01.03.04 
Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i 
torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 110 mm 

m 1 755,00 

6 d.1 D.01.03.04 
Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i 
torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur HDPE śr. 160 mm 

m 1 755,00 

Sugerują jasno o konieczności wykonania prac metodą bezwykopową. Ilości te stoją w sprzeczności z ilościami 
zawartymi w opisie technicznym na stronie numer 33 ppkt 4.1 „Wykaz podstawowych materiałów” pozycja numer 21, 
oraz 22: 

 
Ilość taśmy kablowej sugeruje, że prace mają zostać wykonane metodą wykopu otwartego. W związku z powyższym 
proszę o jednoznaczne potwierdzenie sposobu wykonania prac (bezwykopowo / wykopem otwartym). 
Wyjaśnienie 
Dla taśmy z wkładką w projekcie jest zapis „Przy wykonywaniu obiektów ochronnych taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną 
w celu zachowania jej ciągłości wciągnąć do rury pierwotnej wraz z zaciąganymi rurami wtórnymi.” dlatego podana 
wartość długości tej taśmy jest prawidłowa, dla drugiej taśmy ostrzegawczej jej długość należy skorygować „w dół” o 
długość przewiertów i przepustów. 
Zapytanie 153 
Dotyczy branża teletechniczna – Orange. Tabel elementów rozliczeniowych numer 16 pozycja numer: 

28 d.7.1 D.01.03.04 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.120 mm m 817 

Zgodnie z ilościami rur dwudzielnych A 120 PS zamieszczonymi w opisie technicznym na stronach 20, 21, oraz 22 ilość 
tej rury wynosi 961m. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie poprawnej ilości rury A 120 PS 
przewidzianej do ułożenia. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 16 [Branża teletechniczna] zaktualizowano pozycję 28 d.7.1 (970 m). 
Zapytanie 154 
Dotyczy branża teletechniczna – Orange. Tabel elementów rozliczeniowych numer 16 pozycja numer: 

29 d.7.1 D.01.03.04 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.160 mm m 157 

Zgodnie z ilościami rur dwudzielnych A 160 PS zamieszczonymi w opisie technicznym na stronach 20, 21, oraz 22 ilość 
tej rury wynosi 197m. W związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie poprawnej ilości rury A 160 PS 
przewidzianej do ułożenia. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 16 [Branża teletechniczna] zaktualizowano pozycję 29 d.7.1 (197 m). 
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Zapytanie 155 
Dotyczy branża teletechniczna – Orange. W opisie technicznym  
- Strony numer 20, 21, oraz 22, 
- Strona numer 33 ppkt 4.1 „Wykaz podstawowych materiałów” 
Naniesiona została Łupina żelbetowa 600x400 w ilości 1470m. Brak pozycji związanej z dostawą i montażem wyżej 
wymienionej łupiny żelbetowej w tabeli elementów rozliczeniowych numer 16. W związku z powyższym proszę o 
jednoznaczną informację czy łupiny żelbetowe są przedmiotem wyceny. Jeżeli tak to gdzie należy ująć koszt związany 
z dostawą i montażem wyżej wymienionych łupin żelbetowych w tabeli elementów rozliczeniowych nr 16. 

 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 16 [Branża teletechniczna] dodano pozycję 29a d. 7.1 
Zapytanie 156 
Czy Zamawiający posiada przejezdności dla skrzyżowań skanalizowanych z wyspami dzielącymi? Zwłaszcza dla 

lewoskrętów. 
Wyjaśnienie 
Przejezdności zostały sprawdzone na etapie projektu wstępnego. 
Zapytanie 157 
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z PKP w zakresie wykonania wymiany konstrukcji drogowej bądź wykonania 
nowej nawierzchni drogowej w obrębie przejazdu kolejowego w km ok. 19+100? 
 
Wyjaśnienie 
Niniejsze zadanie nie obejmuje swoim zakresem robót w rejonie przejazdu kolejowego w km 19+100. 
Zapytanie 158 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu profili zjazdów publicznych i indywidualnych? Co w przypadku gdy spadek podłużny 
przebudowywanych zjazdów nie będzie spełniał wymagania zawartych w rozporządzeniach? 
Wyjaśnienie 
Profile zjazdów publicznych i indywidualnych zostały pokazane na rysunku 074_12-1_04 Przekroje poprzeczne. Zjazdy 
wykonać zgodnie z przekrojami. 
Zapytanie 159 
Wnosimy o usunięcie z wytycznych Technicznych dla Betonu asfaltowego (podbudowy, wiążące I ścieralne) punktu - 
Równość podłużna, wymagania dodatkowe. Nadmieniamy, iż wprowadzone wymagania dopuszczalnych odbiorczych 
wartości IRI są wręcz nieosiągalne dla wykonawcy przy zastosowaniu typowego zespołu do układania mieszanek 
mineralno - asfaltowych. W celu spełnienia wymagam odbiorczych wartości IRI, Wykonawca musi zastosować 
dodatkowy podajnik pośredni do mieszanek mineralno - asfaltowych, jednak jego wysoki dzienny koszt ok. 30 tyś PLN 
znacznie podnosi koszt przedmiotowego Zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Wymagania dla równości IRI zawarto w pkt 6a.13 oraz WTW ZDW K-ce. 
Zapytanie 160 
Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi? 
Wyjaśnienie 
Ogólne założenia dotyczące projektu tymczasowej organizacji ruchu zostały zawarte w OPZ, m.in. z pkt 9 ppkt 2, gdzie 
zapisano: „[…] Zasadniczo projekt przewiduje zamknięcie drogi dla ruchu, z wyłączeniem m.in. ruchu lokalnego, 
pojazdów budowy, dojazdu do posesji – ruch ten będzie prowadzony wahadłowo z wykorzystaniem sygnalizacji 
świetlnej. Dla zamkniętego odcinka drogi wyznaczone zostaną objazdy. Objazdy zostaną wyznaczone drogami o 
zbliżonej lub wyższej klasie technicznej w stosunku do drogi wojewódzkiej. Z uwagi na brak alternatywnych tras dla 
przejazdu komunikacji zbiorowej zachodzi konieczność utrzymania przejazdu dla autobusów przez teren budowy z 
prowadzeniem ruchu wahadłowego. […]”. Zamawiający nie limituje długości wahadeł, długość odcinka objętego 
sygnalizacją wahadłową będzie uwarunkowany m.in. prognozowanym natężeniem ruchu oraz układem 
komunikacyjnym (w szczególności wloty dróg publicznych i wewnętrznych do DW). 
Zapytanie 161 
Zgodnie z pkt. 4.2.3. OPZ Zamawiający informuje, że wystąpił ponownie o uzgodnienia / opinie / warunki 
następujących gestorów sieci tj.: Tauron Nowe Technologie S.A., PSG Sp. z o.o. Dział Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym, PSG Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Tychach oraz że udostępni je niezwłocznie po otrzymaniu. Co w 
przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w posiadaniu w/w aktualizacji uzgodnień na dzień złożenia oferty? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający, niezwłocznie po otrzymaniu omawianych uzgodnień/opinii/warunków udostępni je Wykonawcy robót 
budowlanych. 
Zapytanie 162 

Czy Zamawiający wymaga zastosowania warstwy ochronnej z mleczka wapiennego na skropieniu emulsją podbudowy 
z kruszywa łamanego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga zastosowania warstwy ochronnej z mleczka wiapiennego na skropieniu emulsją podbudowy z 
kruszywa łamanego zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW K-ce WTW ZM [Związanie międzywarstwowe, połączenia 
i spoiny oraz grubość pakietów warstw]. Wymóg ten zawarto również w OPZ pkt 6a.8. 
Zapytanie 163 
Zgodnie z pkt. 6a.10 OPZ obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie projektów dla elementów odwodnienia 
uwzględniając na nie wpływ eksploatacji górniczej. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących przebudowy, budowy 
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lub likwidacji urządzeń wodnych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego wraz z wszelkimi niezbędnymi do tego dokumentami i opracowaniami. Czy Zamawiający z uwagi na 
konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przewiduje wydłużenie czasu na ukończenie w/w inwestycji?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
Zapytanie 164 
Zgodnie z pkt. 6a.13 OPZ w celu odbioru robót związanych z wykonaniem warstw mineralno-bitumicznych konstrukcji 
na ciągu głównym DW 934 wymaga uzyskania równości IRI dla wszystkich warstw bitumicznych. Zgodnie z WTW 
AC22P Ko100 (KR5-KR6+) Wydanie 2007v.7 Tablica 6.7 „Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanej 
nawierzchni w ciągu drogi” pkt. 3 „Równość podłużna warstwy: na każdym pasie ruchu pomiar profilografem (wskaźniki 
IRI) lub planografem”. Czy Zamawiający dopuszcza zgodnie z WTW AC22P Ko100 (KR5-KR6+) Wydanie 207v.7 
wykonywanie badania równości podłużnej dla podbudowy bitumicznej za pomocą planografu? 
Wyjaśnienie 
Pomiar równości należy wykonać zgodnie z pkt. 6a.13. OPZ. 
Zapytanie 165 
Zgodnie z pkt. 8.15 OPZ Wykonawca każdorazowo udostępni teren budowy innemu Wykonawcy, celem realizacji robót 
nie objętych umową dla niniejszego zadania. W związku z powyższym prosimy o informację kto ponosi wówczas 
odpowiedzialność za zdarzenia na przedmiotowym odcinku terenu budowy? Prosimy o wykreślenie zapisów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Teren budowy winien być udostępniony po uzyskaniu zgody Kierownika budowy. Odpowiedzialność winna być 
przedmiotem ustaleń między Wykonawcą, a potencjalnym innym Wykonawcą. 
Zapytanie 166 
Zgodnie z pkt. 8.18 OPZ Wykonawca będzie zobowiązany do udostepnienia terenu budowy dla wykonania sieci obcych 
w pasie drogowym DW 934. Co w przypadku gdy roboty będą na tyle zaawansowane, że nie będzie takiej możliwości? 
(np. wykonana stabilizacja, podbudowa z kruszywa bądź warstwy bitumiczne). 
Wyjaśnienie 
Teren budowy winien być udostępniony po uzyskaniu zgody Kierownika budowy.  
Zapytanie 167 
Zgodnie z pkt. 10.7. 1) OPZ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania aktualizacji projektu Docelowej Organizacji 
Ruchu. W tym samym punkcie widnieje również zapis, że projekt ten należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, 
a ewentualne opóźnienia  z tego tytułu nie mogą być powodem roszczeń Wykonawcy do wydłużenia terminu realizacji 
zadania. Mając na uwadze również zapisy pkt. 8.18 OPZ „Na odcinku DW 934 Zarząd Województwa Śląskiego może 
wydawać decyzje zezwalające na lokalizacje nowych zjazdów z DW 934”. Lokalizację tych zjazdów Wykonawca będzie 

musiał uwzględnić podczas opracowywania aktualizacji Projektu Docelowej Organizacji Ruchu. Mając na uwadze 
powyższe zapisy Wykonawca nie jest w stanie wykonać aktualizacji projektu „z odpowiednim wyprzedzeniem” bo nie 
jest w stanie przewidzieć kiedy i ile decyzji na lokalizacje zjazdów wyda Zarząd Województwa Śląskiego. Prosimy o 
wykreślenie zapisów bądź ustalenie granicznej daty wydawania decyzji na lokalizację nowych zjazdów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. Jednocześnie wskazujemy, że w przypadku znacznego zaawansowania robót 
i braku możliwości uwzględnienia zmian w Projekcie docelowej organizacji ruchu Projekt ten będzie po stronie 
Inwestora zewnętrznego. 
Zapytanie 168 
Mając na uwadze zapisy pkt 10.7 1) OPZ prosimy o informację ile aktualizacji Projektu Docelowej Organizacji Ruchu 
Wykonawca ma przewidzieć w cenie ofertowej? 
Wyjaśnienie 
Aktualizacja Projektu docelowej organizacji ruchu powinna obejmować wszystkie zmiany wprowadzone w Dokumentacji 
projektowej na etapie budowy. 
Zapytanie 169 
Dotyczy SST D.01.02.01. „Usunięcie drzew i krzewów”. Prosimy o potwierdzenie, że całe drewno pochodzące z wycinki 
nieodpłatnie staje się własnością Wykonawcy. 
Wyjaśnienie 
Drewno z wycinki zarówno w zakresie dłużyc, jak i karpiny, stanowi własność Wykonawcy (za wyjątkiem drewna 
stanowiącego własność Lasów Państwowych lub Województwa Śląskiego w pasie drogowym). Wykonawca jest 
zobowiązany do wyceny wartości drewna (przez uprawnionego brakarza) oraz przedstawienia wyceny wraz z 
inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną do Zamawiającego. Na tej podstawie zostanie wystawiona nota 
obciążeniowa do zapłaty przez Wykonawcę. Materiał odpadowy powstały z karczowania drzew, pni i krzewów jest 
własnością Wykonawcy. 
Zapytanie 170 
Dotyczy SST D.01.02.01. „Usunięcie drzew i krzewów”. Prosimy o przekazanie planu wraz z zestawieniem drzew 
podlegających zabezpieczeniu. 
Wyjaśnienie 
Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu zostały załączone do dokumentacji przetargowej. W przekazanym 
opracowaniu wskazano, które drzewa podlegają wycince, pozostałe zinwentaryzowane drzewa należy zabezpieczyć. 
Zapytanie 171 
Dotyczy SST D.01.02.02. „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej”. Prosimy o potwierdzenie, że humus występujący na 
placu budowy jest w wystarczającej ilości i jakości do wykonania wszystkich kontraktowych robót wykończeniowych. 
Wyjaśnienie 



 

strona 23 z 56 

 

W pozycji wyceny „Humusowanie i obsianie trawą, gr 15 cm” Wykonawca powinien przewidzieć koszt dostarczenia 
brakującej ilości humusu. 
Zapytanie 172 
Opis pozycji kosztorysowej nr 57 (branża drogowa) brzmi: „Przedłużenie zjazdów poza pas drogowy, przełożenie ist. 
nawierzchni i dostosowanie niwelety zjazdów prywatnych”. Prosimy o przekazanie projektów zjazdów oraz uzgodnień 
z właścicielami działek, na których należy wykonać prace zgodnie z pozycją kosztorysową. 
Wyjaśnienie 
Profile zjazdów publicznych i indywidualnych zostały pokazane na rysunku 074_12-1_04 Przekroje poprzeczne. Zjazdy 
wykonać zgodnie z przekrojami. Wejście na teren prywatny jest usankcjonowane decyzją ZRID jako zajęcie czasowe 
terenu. 
Zapytanie 173 
Do pozycji kosztorysowych nr 19-24 (branża drogowa) została przypisana jako podstawa wyceny została przypisana 
SST D.03.02.03. W załączonej dokumentacji brak przedmiotowej specyfikacji. Prosimy o jej przekazanie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający uzupełnia SST D.03.02.03. 
Zapytanie 174 
Zgodnie z Projektem Wykonawczym, Branża Drogowa, zarówno na rysunku „KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI dla terenów 
po za wpływami eksploatacji” jak i „KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI dla terenów objętym wpływem eksploatacji” 
konstrukcja nawierzchni TYP 4 dla jezdni ronda jako warstwa ścieralna występuje BBTM 8S PMB 45/80-80. Czy 
Zamawiający potwierdza, że jako nawierzchnia na rondach ma być zastosowana warstwa ścieralna BBTM 8S? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S gr. 3cm, lub 
SMA 11S gr. 4cm w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego. Tyma samym skorygowano zapis OPZ pkt 6a.3. oraz w 
załączeniu przekazujemy skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego branży drogowej KONSTRUKCJE 
NAWIERZCHNI. 
Zapytanie 175 
Prosimy o przekazanie przekrojów konstrukcji nawierzchni zastosowanych w strefie skrzyżowań dla ruchu powolnego. 
Wyjaśnienie 
Skorygowano zapis OPZ pkt 6a.3. oraz w załączeniu przekazujemy skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego 
branży drogowej KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. 
Zapytanie 176 
Zgodnie z pkt 6a.14 OPZ Wykonawca ma zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej składającej 
się z: 
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (asfalt 50/70) o grubości 4cm 

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (asfalt PMB 45/80-80) o grubości 8cm 
Tymczasem wg opisu pozycji kosztorysowej nr 50b (branża drogowa) widnieje opis „W-wa wiążąca z SMA 16W z 
zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB45/80-80 gr. 8cm – ciąg pieszo-rowerowy” 
Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej ma zostać zastosowany jako warstwa wiążąca 
na ciągach pieszo-rowerowych oraz skorygowanie zapisów w/w wykluczających się dokumentów. 
Wyjaśnienie 
Warstwa wiążąca winna być wykonana z SMA 16W PMB 45/80-80 gr. 8cm. Skorygowano zapis OPZ w pkt. 6a.14. 
Zapytanie 177 
Zgodnie z opisem do Projektu Wykonawczego TOM 8 „Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami 
projektowymi oraz plan wyrębu” do usunięcia jest 770 pozycji kolidującej z inwestycją zieleni (drzewa i krzewy). 
Tymczasem w kosztorysie ofertowym (branża drogowa) występuje jedynie poz. nr 6 „Wycinka drzew wraz z usunięciem 
karpiny, odwozem i utylizacją materiału oraz doprowadzeniem terenu do właściwej formy” do której przypisano ilość 
475szt.  
W związku z powyższym prosimy o informację w jakiej pozycji Wykonawca ma wycenić mechaniczne usunięcie krzaków 
wraz z podszyciem? 
Wyjaśnienie 
Wprowadza się zmianę do tabeli TER nr 02 [Branża drogowa] w pozycji nr 6 dotyczącej usunięcia łącznie 475 szt. 
Roślin w tym pojedynczych drzew, drzew wielopiennych oraz krzewów pozycjami: 
6a – usunięcie 694 szt. Drzew liczonych jako pojedyncze pnie, 
6b – usunięcie 392,5 m2 zakrzewień. 
Zapytanie 178 
Po wykonaniu analizy dokumentacji projektowej – Projekt Wykonawczy, Branża Drogowa, Przekroje Poprzeczne 
zauważono, że część robót przewidziana do wykonania znajduje się po za pasem drogowym. Sytuacja taka występuje 
m.in. na: PP77 w km 10+728,87; PP 85 w km 10+832,50; PP87 w km 10+849,61; PP104 w km 11+016,63; PP106 w 

km 
11+027,04; 

PP250 w km 
13+427,67. 
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Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z właścicielami działek na których mają być wykonane roboty 
nieobjęte Decyzja ZRID? 
Wyjaśnienie 
W projekcie wykonawczym, na rysunkach przekrojów poprzecznych została zaznaczona istniejąca granica pasa 
drogowego. Wejście w teren niezbędny do prowadzenia robót został objęty decyzją ZRID. 
Zapytanie 179 
W nawiązaniu do pkt 6a.1. OPZ Wykonawca prosi o uzupełnienie załącznika przedstawiającego połączenie z sąsiednią 
inwestycją w km 18+905. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu plan sytuacyjny pokazujący połączenie z sąsiednią inwestycją. 
Zapytanie 180 
W nawiązaniu do pkt. 6a. 14. OPZ Wykonawca prosi o wskazanie kilometraży i stron chodników, dla których 
Zamawiający przewiduje ich zmianę na ciągi pieszo - rowerowe, na których należy wykonać nawierzchnię bitumiczną 
i zmianę rzędnych wyniesienia.  
Wyjaśnienie 
Zapis w pkt 6a.14. jest wyczerpujący. 
Zapytanie 181 
Dotyczy przedmiaru drogowego, pozycja nr 72 : czy podana jednostka „m2” jest prawidłowa, czy ścieki nie powinny 
być rozliczane w „m” ? 
Wyjaśnienie 
W pozycji nr 72 prawidłowa jednostka to „m”. Skorygowano TER nr 02 [Branża drogowa] poz. 72. 
 
 
Zapytanie 182 
W nawiązaniu do zapisów pkt 7.3. OPZ pozwalających na zastosowanie „Schematów oznakowania robót związanych z 
utrzymaniem dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach” do czasu 
opracowania i zatwierdzenia Projektu czasowej organizacji ruchu jednak nie dłużej niż 10 tygodni od podpisania umowy 
o roboty budowlane. Mając na uwadze wydłużoną procedurę zatwierdzania projektów tymczasowej organizacji ruchu 
z uwagi na występowanie pandemii zwracamy się z prośbą o wydłużenie okresu możliwości korzystania ze schematów 
oznakowania na czas prowadzenia robót do 12 tygodni od momentu przekazania placu budowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów OPZ. 
Zapytanie 183 
W nawiązaniu do zapisów pkt. 6a.10 OPZ dotyczących opracowania projektów dla elementów odwodnienia 

uwzględniając na nie wpływ eksploatacji górniczej. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących przebudowy, budowy 
lub likwidacji urządzeń wodnych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego wraz z wszelkimi niezbędnymi do tego dokumentami i opracowaniami. Następnie na podstawie 
wykonanego przez Wykonawcę projektu zamiennego należy wykonać roboty budowlane, a koszty związane z 
wykonaniem powyższego zakresu prac należy wycenić jako ryczałt w odpowiednich pozycjach TER. Mając na uwadze 
powyższe, prosimy o sprecyzowanie w jakich pozycjach TER należy ująć koszty związane z wykonaniem projektu 
zamiennego, uzyskania zatwierdzeń i niezbędnych decyzji oraz wykonania robót budowlanych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
Zapytanie 184 
W nawiązaniu do zapisów pkt 9.2.6) OPZ dotyczących zorganizowania i pokrycia kosztów prowadzenia zastępczej 
komunikacji zbiorowej w czasie trwania robót, a koszty te Wykonawca powinien uwzględnić w kosztorysie ofertowym 
TER NR 02 – branża drogowa poz. 1. Prosimy o informację jaką wartość kosztów Wykonawca ma przyjąć dla 
prowadzenia zastępczej komunikacji zbiorowej? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami pkt. 9.2.1) Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji zbiorowej należy 
przewidzieć konieczność utrzymania przejazdu dla autobusów przez teren budowy z prowadzeniem ruchu 
wahadłowego. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem 
objazdów. Skorygowano zapis pkt. 18.4. OPZ. 
Zapytanie 185 
Zgodnie z zapisami SIWZ jednym z kryteriów oceny oferty jest deklarowana wartość wtórnego modułu odkształcenia 
podbudowy z mieszanki niezwiązanej. Najwyższa brana pod uwagę wartość deklarowanego modułu E2 wynosi 280 
MPa. Osiągnięcie tak wysokich wartości wtórnego modułu odkształcenia może wymagać od Wykonawcy zastosowania 
dodatkowych zabiegów wzmacniających podłoże poprzez stabilizację gruntu cementem. Tego typu rozwiązanie 
zastosowane na obszarze występowania szkód górniczych może okazać się niebezpieczne z uwagi na możliwość 
powstawania deformacji nieciągłych – progowego pękania sztywnego podłoża.  Mając na uwadze powyższe zwracamy 
się z pytaniem, czy opisane wyżej kryterium nie powinno dotyczyć wyłącznie obszaru poza strefą występowania szkód 
górniczych? 
Wyjaśnienie 
Podane w dokumentacji projektowej parametry wtórnego modułu odkształcenia E2 na poszczególnych warstwach, 
należy traktować jako wartości minimalne. Wzmocnienia konstrukcji przyjęte w dokumentacji pozwalają na osiągnięcie 
modułów określonych w dokumentacji (dla jezdni E2 = 180 MPa na warstwie podbudowy z kruszywa niezwiązanego 
zgodnie z dokumentacją projektową). Wykonawca ma obowiązek przedstawić w opracowanym projekcie 
technologicznym m.in. w oparciu o przeprowadzone badania, warunki uzyskania nośności na poszczególnych 
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warstwach, sposób wzmocnienia pozwalający na osiągnięcie deklarowanego wtórnego modułu odkształcenia, zgodnie 
z kryterium oceny ofert. W przypadku zadeklarowania wyższej wartości modułu E2, doprowadzenie do deklarowanej 
nośności będzie po stronie Wykonawcy. Zgodnie z zapisami pkt 6a.12 OPZ. Nie mniej jednak Zamawiający oczekuje 
zastosowanie kruszywa o wskaźniku nośności CBR umożliwiającym uzyskanie zadeklarowanego w ofercie wtórnego 
modułu odkształcenia E2 tj. nośności podbudowy z kruszywa łamanego. Jednocześnie skorygowano zapis pkt 6a.12 
OPZ. 
Zapytanie 186 
Umowa ust. 11.6 lit. (d) - czy Zamawiający akceptuje dopuszczenie wyższej wartości robót podwykonawcy, niż wartość 
tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, ale zastrzeżenie odpowiedzialności Zamawiającego do wysokości 
określonej za ten zakres robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 11.6. Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,  

c) 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. 

Zapytanie 187 
Umowa ust. 28.3.5 i 25.3.6 - czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach 
jednomiesięcznych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia umowy nie przewidują fakturowania procentowego zaawansowania robót w 
okresach jednomiesięcznych.  
Zapytanie 188 
Umowa ust. 28.5.9 - czy Zamawiający potwierdza, iż wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na kwotę nie wyższą niż 
równowartość wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający zmienia SWZ w zakresie ust. 28.5.8 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  
Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura 
VAT, o których mowa w ust.28.5.1, przedstawione Zamawiającemu wraz:  

a) z protokołami Odbioru częściowego zakończonego etapu robót lub Protokołem odbioru końcowego, w których będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed 
upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług 
zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego lub końcowego 
robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne 
– wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w 
ust. 28.5.8 lit. c) umowy wstrzymanie zapłaty będzie dokonane na kwotę nie wyższą niż równowartość wynagrodzenia 
niezapłaconego podwykonawcom. 
Zapytanie 189 
Umowa ust. 28.5.21 - (1) czy Zamawiający potwierdza, iż dokumenty podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia 
w całości mają dotyczyć płatności wymagalnych?, (2) czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów 
podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości, pomiędzy datą wystawienia faktury końcowej przez 
Wykonawcę, a datą dokonania płatności przez Zamawiającego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie potwierdza okoliczności wskazanej w punkcie 1)  pytaniu oraz nie zmienia zapisów SWZ w zakresie 
wskazanym w punkcie 2) pytania. 
Zapytanie 190 
Umowa ust. 37.1 lit. (e)- czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10%? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 191 
Umowa ust. 37.2 - czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10%? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 192 
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Wzór umowy z przyczyn oczywistych nie przewiduje wpływu sytuacji związanej z wojną na Ukrainie na jej realizację 
(zarówno w kwestii możliwości utrzymania terminu, jak i wzrostu kosztów realizacji). Wnosimy o uwzględnienie tego 
w umowie jako siły wyższej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 193 
30.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji na okres ……………….. 
miesięcy zaoferowany w Formularzy Ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach 
określonych w Załączniku nr 9A do SWZ. 
30.3. Okres rękojmi i gwarancji ulegają przedłużeniu o czas usuwania wad, niezależnie od tego, z jakiego 
tytułu wady te będą usuwane. [Kolejne wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji o nieokreślony czas. Zgodnie z art. 
581 §2 KC wnosimy o dodanie po słowie „przedłużeniu” zapis: „w odniesieniu do wadliwego elementu” oraz dodanie 
na końcu: „o ile Zamawiający nie był w stanie na skutek wady korzystać z wadliwego materiału lub części obiektu”]. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 194 
Nie dołączono do SWZ załącznika nr 9A – Oświadczenie Gwarancyjne, Wnosimy o jego  o jego udostępnienie ze względu 
na możliwość wystąpienia w nim istotnych kwestii dotyczących ryzyk prawnych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia oświadczenie gwarancyjne –załącznik nr 9A do SWZ. 
Zapytanie 195 
Par. 37.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 37.1 [wnosimy o  dodanie „lub w ust. 
37.4”] nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody (w tym utraconych korzyści), to Zamawiający 
[wnosimy o zmianę na „to każda ze stron umowy” – obecny zapis stanowi nieuzasadnione naruszenie 
zasady równości stron] może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kary 
umownej. 
 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 196 
ust. 1.2.3. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. Zakres dokumentów, w oparciu, o które Wykonawca ma 
wykonać przedmiotowe zadanie winien być ściśle określony. Nadto wnosimy, aby dokumentacja projektowa stanowiła 
załącznik do przedmiotowej umowy jako jej integralna część. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 197 
ust. 1.2.14. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez 
Wykonawcę na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez Wykonawcę w 
formie iloczynu ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej, stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 198 
ust. 1.2.22. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola 
skuteczności usunięcia przez Wykonawcę wad fizycznych obiektu ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, do których 
usunięcia Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z niniejszą Umową”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 199 
ust. 1.2.22. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. 
Wyjaśnienie 
Ust. 1.2.22. projektu umowy nie zawiera sformułowania „w szczególności”. 
Zapytanie 200 
ust. 1.2.25. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 201 
ust. 1.2.34. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o 
charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca 
ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec ani nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej 
przezwyciężyć; oraz która nie może być przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, w szczególności: wojna, akty 
terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej uniemożliwiające realizację Umowy. 
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Warunki pogodowe nie są uznawane przez Strony za Siłę Wyższą, za wyjątkiem ekstremalnych warunków pogodowych, 
których skala wielokrotnie przekracza warunki pogodowe spotykane zwykle w danym miejscu, powodujących całkowitą 
niemożność kontynuowania Robót. Za takie warunki uważa się temperaturę powietrza nieprzekraczającą -10 stopni 
Celsjusza i wiatr o sile podmuchów 10 m/s, mierzone o godzinie 7 rano i 12 w południe. Sytuacja taka powinna być 
potwierdzona przez przedstawicieli Stron wpisem do dziennika budowy lub przez najbliższą miejscu budowy stację 
meteorologiczną IMGW. 
Strony uzgadniają, że zdarzeniem siły wyższej nie jest stan pandemii COVID-19. W przypadku, gdyby nowe 
ograniczenia będące bezpośrednim następstwem wejścia w życie przepisów wprowadzonych w związku z zaostrzeniem 
sytuacji związanej z pandemią COVID-19, spowodowały po którejś ze Stron przeszkody ograniczające czy 
uniemożliwiające podjęcie lub należytą lub terminową realizację obowiązków Stron wynikających z Umowy, 
zastosowanie znajdują postanowienia niniejszej Umowy dotyczące siły wyższej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 202 
ust. 1.2.35. projektu umowy 
Wnosimy o to, aby Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiła załącznik do 
przedmiotowej umowy jako jej integralna część. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 203 
ust. 1.2.37. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są 
roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy, 
zdatny do realizacji przedmiotu Umowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 204 
ust. 1.2.40. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację definicji wady w następujący sposób:  
„Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach 
powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące: trudności w 
używaniu lub korzystaniu z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; 
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za 
wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 

obciążony prawem osoby trzeciej”  
Wnosimy o dodanie definicji wady istotnej w brzmieniu: 
„Wada Istotna – taka Wada, której istnienie uniemożliwia używanie całości lub części Przedmiotu Umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem”.  
Zamawiający odnosi się w Umowie do podziału wad na istotne i nieistotne, nie definiując ich jednak. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 205 
ust. 1.3.3. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 206 
ust. 2.7. a) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w części w brzmieniu: „ 
„z zastrzeżeniem, że zmniejszenie ilości robót nie może prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej 
niż 30% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1”  
na: „ 
„z zastrzeżeniem, że zmniejszenie ilości robót nie może prowadzić do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej 
niż 5% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1”  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 207 
ust. 2.7. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę ostatniego zdania w niniejszym postanowieniu w następujący sposób: „Polecenia, o których mowa 
w zdaniu pierwszym będą rozliczane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego pod rygorem nieważności aneksu do 
Umowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 208 
ust. 3.1. projektu umowy 
Wnosimy o określenie terminu wykonania przedmiotu umowy liczbą miesięcy liczoną od dnia przekazania Wykonawcy 
terenu budowy. Określenie tego terminu datą sztywną (tak jak przyjęto we wzorze umowy), może spowodować szereg 
problemów dla obu stron umowy (włącznie z niemożliwością świadczenia). 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający pismem nr WK.2810.2-WI-K/PN/220211/1/2022.MMAR.4325.22 dokonał zmiany ust. 3.1 
Projektowanych Postanowień Umowy, który otrzymał brzmienie: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył 
całość robót budowlanych dla zadania w terminie 27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. 
Zapytanie 209 
ust. 3.2. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez 
Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, STWiORB oraz ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę i po protokolarnym przejęciu przez Wykonawcę zdatnego do realizacji przedmiotu 
Umowy Terenu budowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 210 
ust. 3.3. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu przekazania Terenu budowy z 14 na 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający skorygował zapis SWZ na 14 dni od zawarcia Umowy. 
Zapytanie 211 
ust. 4.3. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie części postanowienia w brzmieniu: „Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 212 
ust. 4a.11. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie postanowienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 
Zapytanie 213 
ust. 4a.12. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wartości potrącań z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę z 20% na 5% z każdej faktury. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

Zapytanie 214 
ust. 4b.5. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę łącznej wartości korekt wynikających z waloryzacji na (+/-) 7% kwoty brutto wskazanej w ust. 4.1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 215 
ust. 5.5. lit. a) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „zapewnienia najpóźniej w chwili protokolarnego 
przekazania Terenu budowy nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 216 
ust. 5.5. lit. b) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „protokolarnego przekazania Wykonawcy zdatnego do 
realizacji przedmiotu Umowy Terenu budowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 217 
ust. 5.5. lit. c) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „przekazania Wykonawcy najpóźniej w dniu 
protokolarnego przekazania Terenu budowy Dziennika budowy oraz ostatecznej w myśl przepisów ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego decyzji o pozwoleniu na budowę”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 218 
ust. 5.5. lit. e) projektu umowy 
Wnosimy o wyjaśnienie czy termin 14 dni kalendarzowych dotyczy trwania czynności odbiorowych czy daty 
wyznaczenia terminu rozpoczęcia czynności odbiorowych od dnia potwierdzenie przez konsultanta. 
Niezależnie od powyższego wnosimy o zmianę terminu na krótszy - 7-dniowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wskazany termin dotyczy rozpoczęcia czynności odbiorowych. Zamawiający nie zmienia 
zapisów SWZ. 
Zapytanie 219 
ust. 6.8. projektu umowy 
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Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do 
projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 
uprzedniego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego oraz uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę. Brak 
pisemnego potwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego zmian zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 
związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną 
ppoż.” 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 220 
ust. 8.3. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone z jego winy osobom trzecim w okresie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 221 
ust. 8.8. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację drugiego zdania w niniejszym postanowieniu w następujący sposób: „Jeżeli wymaga tego 
technologia robót, Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiającego zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 6 
dni w tygodniu przez całą dobę”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 222 
ust. 8.26. lit. c) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację drugiego zdania w niniejszym postanowieniu w następujący sposób: „udzielania każdorazowo, 
na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo 
do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
pisemnych zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania 
sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od ich pisemnego zgłoszenia”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

Zapytanie 223 
§ 8 ust. 8.6. projektu umowy 
Wnosimy o dodanie na końcu niniejszego postanowienia zastrzeżenia w brzmieniu: „z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 224 
§ 8 ust. 8.9. projektu umowy 
Wnosimy o dodanie na końcu niniejszego postanowienia zastrzeżenia w brzmieniu: „pod warunkiem uprzedniego 
pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do złożenia żądanych oświadczeń i dowodów w 
dodatkowych terminie, który bezskutecznie upłynął”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 225 
ust. 11.5. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. Ponadto zwracamy uwagę na błędy w numeracji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 226 
ust. 11.6. lit. b) i c) projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie. Ponadto zwracamy uwagę na błędy w numeracji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 11.6. Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,  
c) 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. 
Zapytanie 227 
ust. 11.10. projektu umowy 
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Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. Wnosimy o wykreślenie pkt e). Ponadto zwracamy uwagę 
na błędy w numeracji. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający zmienia SWZ w zakresie ust. 11.10. projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 11.9 formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 11.5, 

przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w 
ust. 11.5 lit. f.;  

b) niezałączenia do projektu umowy zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 11.8;  
c) zamieszczenia w projekcie umowy postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy 
przez Podwykonawcę;  

d) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego;  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych 
robót; 

f) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiające 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

Zapytanie 228 
ust. 11.17. i 11.18. projektu umowy 
Wnosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez istotne zmiany umów o podwykonawstwo/ istotne 
postanowienia umów o podwykonawstwo. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wszelkie zmiany/postanowienia umów, które podlegają weryfikacji Zamawiającego 
w świetle ust. 11 projektu umowy.   
Zapytanie 229 
ust. 12.2. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu na przedłożenie propozycji zmian na nie później niż 7 dni kalendarzowych przed 
planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 230 

ust. 14.2. projektu umowy 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 231 
ust. 14.6. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 232 
ust. 14.7. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa 
w ust. 14.1, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia, zaakceptowanego przez Konsultanta, Harmonogramu do zatwierdzenia 
lub w tym terminie zgłosi do niego pisemne uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne 
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 233 
ust. 14.10. projektu umowy 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 234 
ust. 14.14. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu zgłoszenia uwag do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego z 14 dni 
roboczych na 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 235 
ust. 14.17. projektu umowy 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 500 zł za każdy dzień zwłoki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 236 
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ust. 14.21. lit. a) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w części w brzmieniu: „niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie” na 
„niedokonania poprawy w wyznaczonym pisemnie pod rygorem nieważności terminie”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 237 
ust. 14.23. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „W przypadku, o którym mowa w ust. 14.22, jeżeli 
wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony a 
Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót 
(przestoju) i do zwrotu Kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 238 
ust. 14.24. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy 
w zakresie terminów nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót 
budowlanych”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 239 
ust. 20.1. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca jest zobowiązany zastosować przewidziane 
OPZ, Dokumentacją projektową i STWiORB środki celem ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren 
budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 240 
ust. 21.5. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których 
mowa w ust. 21.1, które nie powstały z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie 
w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla 

danego etapu robót, Wykonawca jest uprawniony a Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia Terminu 
zakończenia robót w wskutek zaistnienia tych okoliczności”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 241 
ust. 22.2. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest 
zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 242 
ust. 22.4. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w 
realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów i uprawnienie do przedłużenia Terminu 
wykonania robót. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu kosztów i przedłużenia Terminu wykonania robót, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 243 
ust. 23.7. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do 
ponownego użytku (wskazane pisemnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego 
i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, na miejsce zapewnione przez 
Zamawiającego bądź inne, wynikające z ustaleń z Zamawiającym”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 244 
ust. 24.2. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w 
okresie, o którym mowa w ust. 24.1, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i 
materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa”. 
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Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 245 
ust. 25.6. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności 
na Materiały użyte do wykonania Umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Materiałów. Zamawiający zobowiązany 
jest do rozpatrzenia wniosków o zatwierdzenie Materiałów w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia pod rygorem 
przesunięcia wszystkich terminów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 246 
ust. 25.7. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 247 
ust. 25.11. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych 
zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Zamawiający, po bezskutecznym pisemnym pod rygorem 
nieważności wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 10 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe 
czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w 
związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z możliwości 
potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest uprzednie pisemne pod rygorem nieważności wezwanie 
Wykonawcy do zapłaty kwoty, którą zamierza zaspokoić z wynagrodzenia Wykonawcy w terminie określonym w 
wezwaniu nie krótszym jednak niż 14 dni i bezskutecznym upływie tego terminu”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 248 
ust. 26.4. projektu umowy 
Wnosimy o dodanie na końcu postanowienia zapisu w brzmieniu: „Warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z 
możliwości potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest uprzednie pisemne pod rygorem nieważności 
wezwanie Wykonawcy do zapłaty kwoty, którą zamierza zaspokoić z wynagrodzenia Wykonawcy w terminie określonym 

w wezwaniu nie krótszym jednak niż 14 dni i bezskutecznym upływie tego terminu”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 249 
ust. 27.3. projektu umowy 
Wnosimy o dodanie na końcu niniejszego postanowienia zapisu w brzmieniu: „W przypadku, gdy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego nie stawi się na czynności odbiorowe bez uzasadnionych przyczyn, Wykonawca będzie uprawniony do 
jednostronnego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i sporządzenia protokołu odbioru”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 250 
ust. 27.5. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót 
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 
następnie przywrócić stan poprzedni. Jeżeli dokonane odkrywki nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 
Wykonawcy koszty przeprowadzenia odkrywek i przywrócenia stanu poprzedniego”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 251 
ust. 27.8. projektu umowy 
Wnosimy o dodanie na końcu niniejszego postanowienia zapisu w brzmieniu: „W przypadku, gdy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego nie stawi się na czynności odbiorowe bez uzasadnionych przyczyn, Wykonawca będzie uprawniony do 
jednostronnego odbioru robót i sporządzenia protokołu odbioru”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 252 
ust. 27.12. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie sformułowania „w szczególności”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 253 
ust. 27.15. projektu umowy 
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Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca przekaże Konsultantowi i Zamawiającemu, 
z nie mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po której Wykonawca będzie gotowy do odbioru 
końcowego robót. Zamawiający przystąpi do czynności Odbioru końcowego po potwierdzeniu przez Konsultanta 
gotowości Wykonawcy do Odbioru końcowego. Czynności odbiorowe zostaną przeprowadzone w ciągu 7 dni 
kalendarzowych po tej dacie, w dniu lub dniach wyznaczonych przez Zamawiającego”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 254 
ust. 27.16. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie 
stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 
z powodu wystąpienia istotnych Wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub Wykonawca nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności Odbioru końcowego”. 
Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego obowiązkiem inwestora jest odebranie obiektu i zapłata wynagrodzenia. Przepis 
ten nie warunkuje aktualizacji obowiązku dokonania odbioru od braku wad/ usterek, w tym w dokumentacji. Wykonanie 
przedmiotu umowy ma miejsce w chwili, gdy przedmiotowy obiekt jest zgodny z projektem  
i zasadami wiedzy technicznej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 255 
ust. 27.18. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych 
Wad przedmiotu Umowy, Strony dokonują odbioru przedmiotu Umowy i uzgadniają w treści protokołu termin i sposób 
usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 
Zamawiający, niezależnie od uprawnienia do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 37.1 c), po 
uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w dodatkowym terminie, który 
bezskutecznie upłynął, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 256 

ust. 27.23. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych i 
zgłoszonych w okresie rękojmi lub gwarancji (pod warunkiem, że istniały w przedmiocie umowy w chwili podpisania 
protokołu odbioru końcowego lub wynikły z przyczyny tkwiącej przedmiocie umowy w chwili podpisania protokołu 
odbioru końcowego) w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął, jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 257 
ust. 27.26. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem 
odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu Wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie rękojmi lub gwarancji, 
do których usunięcia Wykonawca był zobligowany zgodnie z Umową. Odbioru ostatecznego dokonuje się przed 
upływem okresu rękojmi lub gwarancji”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 258 
ust. 27.27. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 
wszystkich wad ujawnionych i zgłoszonych w okresie rękojmi lub gwarancji, do których usunięcia Wykonawca był 
zobligowany zgodnie z Umową. w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 259 
ust. 28.3.1. projektu umowy 
Wnosimy o wyjaśnienie czy zestawienia wartości wykonanych robót budowlanych stanowią podstawę do wystawienia 
faktury lub rachunku przez Wykonawcę. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że zestawienia wartości wykonanych robót budowlanych stanowią podstawę do wystawienia 
faktury w ramach rozliczenia częściowego, o którym mowa w ust. 2.3.6 i 2.3.7 projektu umowy. 
Zapytanie 260 



 

strona 34 z 56 

 

ust. 28.3.7. projektu umowy 
Wnosimy o wyjaśnienie czy postanowienie 28.3.7 dotyczy rozliczenia częściowego, o którym mowa w ust. 28.3.6. Czy 
rozliczenie częściowe, o którym mowa w ust. 28.3.6 nie może przekroczyć wartości 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1.? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że 28.3.7 dotyczy rozliczenia częściowego, o którym mowa w ust. 28.3.6 oraz że rozliczenie 
częściowe, o którym mowa w ust. 28.3.6 nie może przekroczyć wartości 50% kwoty wskazanej w ust. 4.1. 
Zapytanie 261 
ust. 28.4.2. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu potwierdzenia z 21 dni roboczych na 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 262 
ust. 28.5.1. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę postanowienia w części dotyczącej dnia zapłaty i przyjęcie, że za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 263 
ust. 28.5.2. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia i dodanie na końcu pierwszego zdania zapisu w brzmieniu: „z zastrzeżeniem 
dokonania potrąceń”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 264 
ust. 28.5.4. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu do zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z 7 na 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 265 
ust. 28.5.7. projektu umowy 
Wnosimy o dodanie na końcu niniejszego postanowienia zapisu w brzmieniu: „Warunkiem skorzystania przez 
Zamawiającego z możliwości potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest uprzednie pisemne pod 

rygorem nieważności wezwanie Wykonawcy do zapłaty kwoty, którą zamierza zaspokoić z wynagrodzenia Wykonawcy 
w terminie określonym w wezwaniu nie krótszym jednak niż 14 dni i bezskutecznym upływie tego terminu”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 266 
ust. 28.5.21. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie 
przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 
Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu wymagalnych należności z tytułu wykonania tych robót do 
wysokości objętej płatnością końcową”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 267 
ust. 28.5.22. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie postanowienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 268 
ust. 29.2. lit. a) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „z chwilą zapłaty za poszczególne utwory przez 
Zamawiającego oraz ...”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 269 
ust. 29.5. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie postanowienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 270 
ust. 30.3. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Okres rękojmi i gwarancji ulegają przedłużeniu o czas 
usuwania wad, do których usuwania zgodnie z niniejszą Umową zobowiązany jest Wykonawca”. 
Wyjaśnienie 
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Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 271 
ust. 30.4. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi 
oraz gwarancji także po upływie terminów, na jakie zostały one udzielone, jeżeli wady przedmiotu umowy ujawniły się 
przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji i istniały w przedmiocie umowy w chwili podpisania protokołu odbioru 
końcowego lub wynikły z przyczyny tkwiącej przedmiocie umowy w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego, a 
przed upływem terminów rękojmi lub gwarancji Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 272 
ust. 31.6. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, tj. kwota w wysokości …………………………… zł (słownie: ……………………………………… i ……/100) zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego robót”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 273 
ust. 32.3. lit. a) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 32.1 oraz 
w ust. 32.2”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 274 
ust. 32.3.2. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania niniejszego postanowienia tj. „Jeśli wniosek Wykonawcy o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 32.3.1 wpłynie 
po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 275 
ust. 32.3.8. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu na uzupełnienie dokumentów i informacji na: „nie krótszy niż 7 dni lecz nie dłuższy niż 14 
dni, licząc od dnia wyznaczenia”. 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 276 
ust. 32.6. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wniosek, o którym mowa w ust. 32.5 powinien zostać 
przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 277 
ust. 32.9. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie postanowienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 278 
ust. 32.16. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania niniejszego postanowienia tj. „Odmowa podpisania aneksu stanowi 
nienależyte wykonanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi 
w ust. 37.1.t)”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 279 
ust. 32.17. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie postanowienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 280 
ust. 33.1. lit. a) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub 
wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do podjęcia 
wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego”.  
Wyjaśnienie 
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Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 281 
ust. 33.1. lit. b) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie 
robót na okres dłuższy niż 14 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania 
Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 282 
ust. 33.1. lit. c) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru 
Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu zakończenia robót, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania 
przez Zamawiającego do przystąpienia do realizacji robót w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 283 
ust. 33.1. lit. d) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego 
Programu naprawczego, pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania do realizacji jego postanowień”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 284 
ust. 33.1. lit. h) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „nie przekazał, w terminie przekraczającym 30 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o którym mowa 
w ust. 17.1., pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania do realizacji jego postanowień”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 285 
ust. 33.1. lit. i) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „nie przekazał, w terminie przekraczającym 30 dni 
kalendarzowych, liczonych od upływu terminu obowiązywania ubezpieczenia, dowodu potwierdzającego kontynuację 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 17.5., pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania do realizacji jego 

postanowień”.  
 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 286 
ust. 34.1. lit. e) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według 
protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu 
płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń z tytułu wymagalnych i bezspornych należności”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 287 
ust. 34.2. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu na dokonanie odstąpienia przez Wykonawcę z 30 na 60 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
wymienione w ust. 34.1.”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 288 
ust. 35.1. lit. a) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza 
mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie obustronnie uzgodnionym”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 289 
ust. 35.1. lit. b) projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty 
dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, 
za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 
projektową, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od daty odstąpienia”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 290 
ust. 35.1. lit. c) projektu umowy 
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Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację robót 
według stanu na dzień odstąpienia w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty odstąpienia”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 291 
ust. 35.3. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu na 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 292 
ust. 35.4. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu 
budowy”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 293 
ust. 35.5. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „W przypadku odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i 
ryzyko w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku niewypełnienia 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych 
na koszt i ryzyko Wykonawcy”.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 294 
ust. 36.1. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za 
roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 
tytułu wymagalnych i bezspornych kar umownych oraz ewentualne uzasadnione i bezsporne roszczenia o obniżenie 
ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne uzasadnione i bezsporne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 
koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Wynagrodzenie za roboty 
wykonane do dnia odstąpienia zapłaci ZDW”. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
Zapytanie 295 
ust. 37.1. lit. a) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,02% na 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 296 
ust. 37.1. lit. b) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,05% na 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 297 
ust. 37.1. lit. c) projektu umowy 
Prosimy o przekazanie wzoru Oświadczenia gwarancyjnego, do którego odnosi się niniejsze postanowienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przekazuje oświadczenie gwarancyjne. 
Zapytanie 298 
ust. 37.1. lit. d) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1 000 zł na 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 299 
ust. 37.1. lit. e) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 20% na 10% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 300 
ust. 37.1. lit. f) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 20.000 zł na 5 000 zł za każdy przypadek 
Wyjaśnienie 
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Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 301 
ust. 37.1. lit. g) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1% niezapłaconej należności brutto za każdy dzień zwłoki 
od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 302 
ust. 37.1. lit. h) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 15.000 zł na 5 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
projekt Umowy lub jej zmiany. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 303 
ust. 37.1. lit. i), j), k) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych wskazanych w powołanych punktach na 1.000 zł za przypadek. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 304 
ust. 37.1. lit. m) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 25.000 zł na 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 
robót.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 305 
ust. 37.1. lit. n) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 25.000 zł na 1 000 zł za każde naruszenie.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 306 
ust. 37.1. lit. o) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 25.000 zł na 1 000 zł za każde naruszenie.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

Zapytanie 307 
ust. 37.1. lit. r), s), s’), t) projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie postanowień. 
 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 308 
ust. 37.1. lit. u) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 25.000 zł na 5 000 zł za każdy przypadek 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 309 
ust. 37.1. lit. v) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 2.000 zł na 5 00 zł za każdy przypadek. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 310 
ust. 37.1. lit. w) projektu umowy 
Wnosimy o zmianę wysokości kary umownej z 25.000 zł na 5 000 zł za każdy dzień zwłoki. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 311 
ust. 37.2. projektu umowy 
Wnosimy o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych z 30% na 20% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 312 
ust. 37.4. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 
a) za zwłokę w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto 
wskazanego w ust. 4.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
b) za zwłokę w dokonaniu odbioru końcowego – 0,01% wynagrodzenia netto wskazanego w ust. 4.1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 
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c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia 
netto wskazanego w ust. 4.1. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 313 
ust. 37.5. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. W razie zwłoki w zapłacie 
kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z wymagalnej należności Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
art. 15r1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 314 
ust. 37.6. projektu umowy 
Wnosimy o zmianę terminu zapłaty kary umownej z 14 dni na 30 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie noty 
księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 315 
ust. 38.1. projektu umowy 
Wnosimy o wykreślenie postanowienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 316 
ust. 40.1. projektu umowy 
Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca może dokonać cesji Umowy, jej części lub 
wynikającej z niej wierzytelności wyłącznie po uzyskaniu pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego na 
dokonanie cesji”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 317 
W związku z dokonaną zmianą treści pkt. 6 SWZ dot. terminu wykonania zamówienia (Zmiana SWZ 
z dnia 21.03.2022) prosimy o stosowną modyfikacje pkt.4 Formularza ofertowego. 

Wyjaśnienie 
Zamawiający zmienia zapis pkt. I.4 Formularza Ofertowego, który otrzymuje brzmienie:  
termin wykonania zamówienia: 27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. Jednocześnie Zamawiający udostępnia 
nowy obowiązujący Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ. 
Zapytanie 318 
Prosimy o udostępnienie specyfikacji D 03.02.03 
Wyjaśnienie 
W załączeniu SST D 03.02.03 – Przebudowa rowów drogowych. 
Zapytanie 319 
Prosimy o uzupełnieni przedmiaru i TER drogowego o rozwiązanie z poboczem, które występuje w projekcie 
wykonawczym:

 
Przedmiar: 
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Wyjaśnienie 
Pozycja robót dotycząca pobocza znajduje się w TER nr 02 pod pozycją 59. 
Zapytanie 320 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wykonać 2 warstwy podbudowy o grubości 11+11 bez dodatkowego 
wymagania odnośnie wypełniacza. 

 
Przedmiar 

 
OPZ 

 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami OPZ pkt 6a.2 i 6a.5. podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego gr. 22cm należy wykonać w 
dwóch warstwach po 11cm. We wszystkich warstwach mineralno-asfaltowych nie należy stosować wypełniacza 
mieszaniny z wapnem hydratyzowanym. 
Zapytanie 321 
Prosimy o uzupełnienie projektu o rozwiązanie z przedmiaru lub skorygowanie rozwiązania w projekcie odnośnie ciągów 
pieszo-rowerowych zgodnie z rozwiązaniem jakie przewiduje przedmiar. 
Projekt: 

 
Przedmiar: 



 

strona 41 z 56 

 

 

 
OPZ: 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informują, że zapisy OPZ pkt 6a.14. wraz z przedmiarem robót są wyczerpujące i wystarczające do 
sporządzenia prawidłowej wyceny.  
Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego (PW) branża drogowa, 
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. Jednocześnie skorygowano zapisy OPZ pkt 6a.14. w zakresie konstrukcji nawierzchni 
bitumicznego ciągu pieszo-rowerowego dotyczącego rodzaju w-wy wiążącej. 
Zapytanie 322 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar  oraz TER zawierają najbardziej aktualne wymagania Zamawiającego względem 
projektu budowlanego/wykonawczego. 
Projekt budowlany/wykonawczy: 

 
 

Przedmiar: 

 
OPZ: 

 
Wyjaśnienie 
Przedmiar oraz TER uwzględnia zapisy OPZ pkt 6a. w zakresie warstw mineralno-asfaltowych. Zapisy OPZ w tym 
zakresie są wiążące. Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego (PW) branża 
drogowa, KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. 
Zapytanie 323 
Czy Zamawiający wymaga w strefie skrzyżowań wykonanie warstwy wiążącej o grubości 8 cm z mieszanki SMA 16 W? 
Przedmiar 

 
 
Wyjaśnienie 
Warstwa wiążąca winna być wykonana w technologii SMA 16 W, PMB 45/80-80 na całym odcinku drogi wojewódzkiej 
oraz w ciągu chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym. W obrębie skrzyżowań, na których występuje ruch 
ekstremalny, powolny warstwa ta winna uwzględniać wymagania dla tego ruchu. Grobość warstwy wiążącej winna 
wynosić 9cm w przypadku zabudowy pod SMA 8S lub winna wynosić 8cm w przypadku zabudowy pod SMA 11S i na 
ciągu pieszo-rowerowym. 
Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego (PW) branża drogowa, 
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. 
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Zapytanie 324 
Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o warstwę BBTM 8S lub BBTM8A jeśli Zamawiający  uznaje, że OPZ jest wiążący 
względem przedmiaru 

 
OPZ 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S gr. 3cm, lub 
SMA 11S gr. 4cm w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego. Tyma samym skorygowano zapis OPZ pkt 6a.3. oraz w 
załączeniu przekazujemy skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego branży drogowej KONSTRUKCJE 
NAWIERZCHNI. 
Zamawiający udostępnia WTW ZDW. Jednocześnie informujemy, że WTW ZDW są dostępne na stronie internetowej 
www.zdw.katowice.pl w zakładce Standardy ZDW 
Zapytanie 325 
Prosimy o udostępnienie STWiORB dla SMA11. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia WTW ZDW SMA 11S. Jednocześnie informujemy, że WTW ZDW są dostępne na stronie 
internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce Standardy ZDW. 
Zapytanie 326 
Prosimy o jednoznaczne określenie hierarchii ważności dokumentacji. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z Umową ust. 1.3.4. 
Zapytanie 327 
[ZIEL] Zgodnie z udostępnioną w tomie 8 „Inwentaryzacją zadrzewienia kolidującego… wraz z planem wyrębu” wynika, 
że do wycięcia mamy 694 szt. pni drzew oraz 392,5 m2 krzewów. Przedmiar oraz KO nie uwzględnia kosztów usunięcia 
krzewów a uwzględnia 475 szt. drzew do usunięcia. Prosimy o zmianę ilości pni drzew w PR i KO oraz dodanie brakującej 
pozycji dot. wycinki krzewów. 
Wyjaśnienie 
Wprowadza się zmianę do tabeli TER pozycji nr 6 dotyczącej usunięcia łącznie 475 szt. Roślin w tym pojedynczych 
drzew, drzew wielopiennych oraz krzewów pozycjami: 
6a – usunięcie 694 szt. Drzew liczonych jako pojedyncze pnie, 
6b – usunięcie 392,5 m2 zakrzewień. 
Zapytanie 328 
[INNE] Prosimy o określenie zakresu prowadzenia nadzoru przyrodniczego, jakie dziedziny mają wchodzić w ten 
zakres: dendrolog?, ichtiolog?, ornitolog?, herpetolog? 
Wyjaśnienie 

Zakres został wskazany w pkt. 14.2. OPZ. 
 
Zapytanie 329 
[INNE] Prosimy o informację, czy jedna osoba odpowiednio wykwalifikowana może sprawować w ramach nadzoru 
przyrodniczego nadzór w wielu dziedzinach (np. herpetologicznym oraz ornitologicznym). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający dopuszcza by jedna, odpowiednio wykwalifikowana osoba sprawowała w ramach nadzoru przyrodniczego, 
nadzór w kilku dziedzinach. 
Zapytanie 330 
[INNE] Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga prowadzenia nadzoru hydrogeologicznego (montaż 
piezometrów), mającego na celu monitoring ujęć wody znajdujących się w pobliżu inwestycji? Jeśli tak to prosimy o 
informację jaką ilość w/w ujęć, jaką ilość piezometrów oraz jaki czas monitoringu przyjąć do oferty. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami OPZ, Zamawiający nie przewiduje nadzoru hydrogeologicznego. 
Zapytanie 331 
[INNE] Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga nadzoru geotechnicznego. Jeśli tak, prosimy o jednoznaczne 
wskazanie zakresu (obiektów) oraz przedstawienie warunków i czasu prowadzenia nadzoru. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga powołania nadzoru geotechnicznego, przez cały okres trwania budowy, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
W szczególności dotyczy to: 
- wykonywania nasypów – odbioru podłoża pod pierwsze warstwy nasypów, 
- korytowanie pod wykonanie konstrukcji nawierzchni – odbioru podłoża, 
- wykonywania fundamentów obiektów mostowych – odbioru podłoża pod fundamenty. 
Zapytanie 332 

http://www.zdw.katowice.pl/
http://www.zdw.katowice.pl/
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[INNE] Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek informacje nt. obiektów zabytkowych lub sakralnych (np. kapliczki), 
które Wykonawca musi przewidzieć w ofercie, jako obiekty do przestawienia? Jeśli tak to prosimy o dołączenie 
odpowiednich dokumentów do procedury przetargowej. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie posiada informacji na temat obiektów zabytkowych lub sakralnych przewidzianych do przestawienia. 
Zapytanie 333 
[INNE] Do jakiej maksymalnej odległości (od osi projektowanej drogi) Wykonawca ma wykonać inwentaryzację 
istniejących budynków, aby została uznana przez Zamawiającego jako wykonana z należytą starannością? 
Wyjaśnienie 
Wykonawca powinien określić odległość inwentaryzacji istniejących obiektów i budynków w odniesieniu do 
przewidywanej technologii robót i transportu technologicznego w sposób nie budzący wątpliwości dla bezpieczeństwa 
ich konstrukcji i użytkowania. Ryzyko niedostatecznej inwentaryzacji jest ryzykiem Wykonawcy i nie może stanowić 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
Zapytanie 334 
[INNE] Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania nasadzeń kompensacyjnych w związku z wykonaniem 
wycinki istniejących drzew kolidujących z inwestycją. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie przedmiaru oraz kosztorysu 
ofertowego z uwzględnionymi ilościami, gatunkami drzew i krzewów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie przewiduje wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 
Zapytanie 335 
[INNE] Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wymaganych we WWiORB D-09.01.01 parametrów dla drzew 
liściastych formy piennej i naturalnej oraz drzew iglastych do nasadzeń w pasie drogowym: 
 dla gatunków, które sadzone jako mniejsze mają większą zdolność adaptacji (np. brzoza); 
 w przypadku zastosowania gatunku, który nie jest produkowany w szkółkach w określonych we WWiORB 

D-09.01.01 parametrach?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza obniżenia wymaganiach WWiORB. 
Zapytanie 336 
[SOR] Prosimy o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać „punktowe elementy odblaskowe”. Czy mają być to 
PEO ciężkie, żeliwne czy wykonane z tworzyw sztucznych? 
Wyjaśnienie 
Punktowe elementy odblaskowe należy wykonać jako elementy posiadające odpowiednie atesty, dopuszczenia, 
deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami, cechując się wymaganą trwałością. Zamawiający zaleca by na 
krawężnikach montować szklane sferyczne elementy, na jezdni również szklane sferyczne, z wyjątkiem łuków i dojazdu 

do wysp wyniesionych w jezdni, na tych odcinkach zalecamy stosowanie PEO żeliwnych. 
Zapytanie 337 
[SOR] Zgodnie z dokumentacją dot. Docelowej Organizacji Ruchu należy wykonać sygnalizację świetlną: przy ul. 
Kowalskiej i Brata Alberta w Imielinie. W załączonym przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym brak pozycji związanych 
z wykonaniem tych prac. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wykonania sygnalizacji świetlnej.  
Wyjaśnienie 
Wprowadza się do TER nr 02 [Branża drogowa] pozycję nr 70a dotyczącą demontażu, zmagazynowania oraz 
ponownego montażu elementów sygnalizacji świetlnej w rejonie ulic Brata Alberta i Kowalskiej w Imielinie wraz z 
wymianą niezbędnych elementów (pętle indukcyjne, elementy uszkodzone w trakcie prac budowlanych). 
Zapytanie 338 
[SOR] Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania sygnalizacji świetlnej zgodnie z DOR to prosimy o udostępnienie 
przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego oraz brakujących rysunków 08 – 24. 
Wyjaśnienie 
Projekt nie przewiduje zmian w działaniu istniejącej sygnalizacji świetlnej. Wprowadzona pozycja ryczałtowa winna 
uwzględniać koszt działań wykonawcy wynikający z przyjętej technologii realizacji robót. 
W załączeniu publikuje się rysunki od 8 do 24 projektu DOR. 
Zapytanie 339 
[INNE] Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga prowadzenia nadzoru saperskiego oraz archeologicznego tylko 
podczas wykonywania robót ziemnych i czy taki okres nadzorów Wykonawca ma przewidzieć w cenie oferty? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga prowadzenia nadzoru saperskiego i archeologicznego w trakcie realizacji całego zadania w tym 
w trakcie wykonywania robót ziemnych oraz innych robót w trakcie, których nadzór taki będzie niezbędny. 
Zapytanie 340 
[INNE] Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru saperskiego w formie nadzoru interwencyjnego? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga stałego nadzoru saperskiego dla robót, dla których istnieje ryzyko występowania niewybuchów, 
niewypałów, substancji i elementów żrących, łatwopalnych i takich, które stanowią zagrożenie w przypadku 
manipulowania nimi czy narażania na działanie zmiennych temperatur. 
Zapytanie 341 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pkt 6a Zmiany w dokumentacji projektowej – prosimy o wprowadzenie do TER 
– OFERTA odpowiednich zmian wynikających z wymaganych przez Zamawiającego zmian projektowych.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.  
Zapytanie 342 
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OPZ pkt 6a ppkt 10. 

 

 
Ze względu na niemożliwy do przewidzenia na etapie przetargu zakres zmian do projektu prosimy o potwierdzenie, że 
wszelkie roboty budowlane wynikające z konieczności wprowadzania tych zmian będą rozliczane zgodnie z zapisami 
umownymi.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreśla z OPZ pkt 6a.10. 
Zapytanie 343 
Opis przedmiotu zamówienia – prosimy o przekazanie schematów czasowych zmian organizacji ruchu, którymi 
dysponuje Zamawiający. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia schematy organizacji ruchu. 
Zapytanie 344 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 8 podpunkt 18 prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie uprawniony do 
otrzymania dodatkowej zapłaty za koordynację robót wykonawców, którym Zamawiający wyda decyzję na lokalizację 
sieci obcych w pasie drogowym. Jak również będzie uprawniony do wydłużenia czasu na realizację jeśli prace w/w 
wykonawców spowodują opóźnienia w robotach prowadzonych przez Wykonawcę. 

Wyjaśnienie 
Ewentualne udostępnienie terenu budowy Wykonawca winien uwzględnić w Wymaganiach ogólnych TER nr 1 poz. 1. 
Ewentualne zmiany w zakresie terminu realizacji zadania reguluje Umowa o roboty budowlane. 
Zapytanie 345 
Czy Zamawiający wymaga realizacji mostowych obiektów tymczasowych (OPZ pkt 8 ppkt 20)? 
Wyjaśnienie 
Tak, zgodnie z pkt. 8.20. OPZ oraz w związku z koniecznością utrzymania przejazdu dla autobusów przez teren budowy. 
Zapytanie 346 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 9, podpunkt 2 podpunkt 6 i podpunkt 9 (str 13)  - Ze względu na niemożliwe 
oszacowanie na etapie przetargu kosztów komunikacji zastępczej oraz wymaganie Zamawiającego w OPZ pkt 9, 
podpunkt 2, podpunkt 1) „Z uwagi na brak alternatywy tras przejazdu komunikacji zbiorowej należy przewidzieć 
konieczność utrzymania przejazdu dla autobusów przez teren budowy z prowadzeniem ruchu wahadłowego” prosimy 
o wykreślenie zapisów jak niżej: 

 

 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 347 
Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co należy do obowiązków Wykonawcy w ramach prowadzenia zimowego utrzymania 
drogi? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt 14.1 OPZ zapisano: „Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy, w tym m.in. 
uzupełniania ubytków i innych uszkodzeń w nawierzchni jezdni i chodników, koszenia trawy (w szczególności w 
obszarach wymagających zapewnienia warunków widoczności, np. skrzyżowania, zjazdy), zimowego utrzymania w 
standardzie II zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach wojewódzkich stanowiących zał. nr 1 
do uchwały nr 2190/275/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.09.2021, itp. do czasu odbioru końcowego 
i oddania drogi i obiektów do użytkowania.” W załączeniu przytoczona Uchwała wraz z załącznikiem nr 1. 
Jednocześnie skorygowano zapis pkt. 14.1.2. OPZ  
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Zapytanie 348 
Prosimy o jednoznaczne i dokładne określenie, które materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami projektu Umowy o roboty budowlane pkt 23. 
Zapytanie 349 
Prosimy o podanie dokładnego adresu odwozu poszczególnych materiałów z rozbiórki, które są własnością 
Zamawiającego. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami projektu Umowy o roboty budowlane pkt 23.7 . 
Zapytanie 350 
DROGI: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami zawartymi w "Opisie przedmiotu zamówienia" 6a pkt 1. 
Inwestycję należy zrealizować do kilometraża 18+905, a wszelkie prace na pozostałym odcinku (18+905 - 19+328) 
będą realizowane w ramach oddzielnego zamówienia "Przebudowa skrzyżowania DW934 z DK44 wraz z przebudową 
skrzyżowania DW934 z linią kolejową w m. Bieruń". 
Równocześnie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o plan sytuacji obrazujący połączenie obu inwestycji, o którym 
mowa we wskazanym punkcie OPZ. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza zakres inwestycji. 
Zapytanie 351 
DROGI: W przekazanej dokumentacji (OPZ 6a pkt 14) przewidziano zmianę konstrukcji ciągów pieszych z 
udostępnieniem ruchu rowerowego, jednocześnie na planie sytuacyjnym brak rozróżnienia wymienionych ciągów i 
pozostałych chodników. Prosimy o wskazanie konkretnych zakresów. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informują, że zapisy OPZ pkt 6a.14. wraz z przedmiarem robót są wyczerpujące i wystarczające do 
sporządzenia prawidłowej wyceny.  
Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego (PW) branża drogowa, 
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. Jednocześnie skorygowano zapisy OPZ pkt 6a.14. w zakresie konstrukcji nawierzchni 
bitumicznego ciągu pieszo-rowerowego dotyczącego rodzaju w-wy wiążącej. 
Zapytanie 352 
DROGI: W przekazanej dokumentacji (OPZ 6a pkt 3) Zamawiający informuje, że dla warstwy ścieralnej BBTM 8S PMB 
45/80-80 należy na całym odcinku drogi zastosować mieszankę BBTM 8A PMB 45/80-80 "jak dla strefy skrzyżowań. 
Jednocześnie przekazany "Projekt konstrukcji nawierzchni" nie opisuje rodzaju konstrukcji w rejonie skrzyżowań a na 
planie sytuacyjnym brak rozróżnienia między różnymi typami warstwy ścieralnej. Co więcej informacja zawarta w 
"Tabeli elementów rozliczeniowych" sugeruje konieczność zastosowania w tych lokalizacjach nawierzchni ścieralnej z 

SMA 11S. Powyższe zapisy wzajemnie się wykluczają. Prosimy o doprecyzowanie i wskazanie właściwych rozwiązań 
oraz  konkretnych zakresów dla poszczególnych nawierzchni. Prosimy o wprowadzenie odpowiednich korekt/zmian w 
TER. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S PMB 45/80-
80 gr. 3cm, natomiast w strefie ruchu ekstremalnego, powolnego warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 11S PMB 
45/80-80 gr. 4cm.  
Zamawiający w załączeniu przekazuje skorygowane rysunki Projektu Wykonawczego (PW) branża drogowa, 
KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. Skorygowano zapisy pkt. 6a.3. OPZ, oraz przedmiar. 
Zapytanie 353 
DROGI: W przekazanej dokumentacji (OPZ 6a pkt 4 ) Zamawiający informuje, że dla warstwy wiążącej AC16W PMB 
45/80-80 należy na całym odcinku drogi zastosować mieszankę SMA 16W 4PMB 45/80-80. Prosimy o potwierdzenie, 
że zmianie ulega tylko rodzaj mieszanki, a przewidziana grubość warstwy nie ulega zmianie. 
Wyjaśnienie 
Warstwę wiążącą należy wykonać z SMA 16W PMB 45/80-80. W mieszance mastyksowo-grysowej nie należy stosować 
wypełniacza mieszaniny z wapnem hydratyzowanym. Grubości warstwy zgodnie z załączonym, skorygowanym 
rysunkiem Projektu Wykonawczego (PW) branża drogowa, KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI. 
Zapytanie 354 
DROGI: Projekt zakłada wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, natomiast w załączonym 
planie sytuacyjnym zjazdy rozróżnione są na dwa typy, opisane jako "Nawierzchnia zjazdów" oraz " Nawierzchnia 
zjazdów z kruszywa". Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania. 
Wyjaśnienie 
Podstawowa nawierzchnia zajazdów przyjęta w projekcie to kostka betonowa. Fragmenty niektórych zjazdów należy 
wykonać z kruszywa. Na planach sytuacyjnych wskazano, zakresy w jakich zjazdy należy wykonać z  kostki betonowej 
oraz pokazano które zjazdy częściowo i w jakim zakresie wykonane mają być z kruszywa.  
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami OPZ pkt 6a.14. w miejscach zmiany konstrukcji nawierzchni ciągów 
pieszych z udostępnieniem ruchu rowerowego z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną na zjazdach 
należy zachować ciągłość nawierzchni bitumicznej. 
Zapytanie 355 
DROGI: W przekazanej dokumentacji przewidziano zamienne zastosowanie krawężników kamiennych w miejscach 
narażonych na najeżdżanie pojazdów. Prosimy o wskazanie konkretnych zakresów.  
Wyjaśnienie 
Krawężniki kamienne należy zastosować w obrębie zatok autobusowych, zewnętrznych obramowań pierścieni rond 
wraz z wyłukowaniami najazdowymi i zjazdowymi oraz na obiektach mostowych. 
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Zapytanie 356 
DROGI: W opisie technicznym do PW (pkt. 6.1) napisano: "Projektowane rowy przydrożne w większości 
zaprojektowano jako szczelne, ...". Podany opis jest nieprecyzyjny i uniemożliwia prawidłową wycenę. Prosimy o 
doprecyzowanie i podanie konkretnych zakresów w formie rysunku lub kilometraży odnoszących się do poszczególnych 
dróg. 
Wyjaśnienie 
Wszystkie rowy należy wykonać jako szczelne – 3338m  z wyłączeniem odcinka rowu o długości 213m w rejonie 
najniższego punktu niwelety drogi w km 13+800 do 14+000. 
Zapytanie 357 
DROGI: W opisie technicznym do PW (pkt 6.2) zawarto informację o konieczności wykonania rowu infiltracyjnego o 
długości 213mb. Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz rysunku szczegółowego, o którym mowa w opisie. 
Wyjaśnienie 
Wszystkie rowy należy wykonać jako szczelne – 3338m  z wyłączeniem odcinka rowu o długości 213m w rejonie 
najniższego punktu niwelety drogi w km 13+800 do 14+000. 
Zapytanie 358 
DROGI: Zwracamy się z prośbą o wskazanie chodników ( w formie rysunków lub wskazania kilometraża), które 
Zamawiający określił jako przeznaczone do ruchu pieszo-rowerowego. Wiąże się to z konicznością ich poszerzenia, w 
miejscach gdzie pas drogowy dopuszcza takie rozwiązanie. Z uwagi na fakt, iż zmiany projektowe będzie zatwierdzał 
projektant w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca nie jest w stanie na tym etapie określić jakie korekty będą 
dopuszczone do realizacji. By przedłożona wycena była właściwie skalkulowana, prosimy o szczegółowe określenie 
jakie elementy należy przeprojektować i w jakim zakresie. 
Wyjaśnienie 
Zapis w pkt 6a.14. jest wyczerpujący. 
Jednocześnie wyjaśniamy, że zakres poszerzenia wynikać będzie z zajętości terenu po ewentualnym wykonaniu korekty 
niwelety, która wynikać będzie z pomierzonej deformacji górniczej. Po wykonaniu ewentualnej korekty niwelety należy 
określić na jakich odcinkach możliwa będzie zamiana chodników na chodniki z dopuszczeniem do ruchu rowerowego.  
Zapytanie 359 
W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej zamieszczono dokumenty, które zawierają odmienne 
informacje na temat lokalizacji terenów objętych szkodami górniczymi. Przykładem jest m.in. odcinek 17+250 – 
17+460, który wg załączonego Projektu Budowlanego jest odcinkiem znajdującym się poza wpływem eksploatacji 
górniczej. Z kolei wg Projektu Konstrukcji Nawierzchni, odcinek ten zalicza się do I kategorii szkód górniczych. Taka 
rozbieżność nie pozwala na jednoznaczne określenie rodzaju konstrukcji nawierzchni na danym odcinku. Oferenci tym 
samym nie mają możliwości przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej Oferty. W związku z tym prosimy o wskazanie 
dokumentu, na podstawie którego należy przyjąć kategorię szkód górniczych i lokalizację wzmocnień konstrukcji. 

Wyjaśnienie 
Zabezpieczenie na szkody górnicze (materac) należy wykonać zgodnie z rysunkami „Przekroje poprzeczne” od km 
10+710 do km 18+905. Zakres występowania szkód górniczych wraz z określeniem kategorii należy przyjąć zgodnie 
z OPZ. 
Zapytanie 360 
Dot. geotechnika  
Prosimy o potwierdzenie, że parametry zawarte w Tabeli parametrów geotechnicznych będą stanowiły odniesienie przy 
porównaniu warunków gruntowo-wodnych. 
Wyjaśnienie 
Parametry gruntowe ustalone w ramach nadzoru geologicznego należy porównać z przyjętymi parametrami 
gruntowymi w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wątpliwych warunków posadowienia konstrukcji, 
należy o tym powiadomić Projektanta. 
Zapytanie 361 
Dot. geotechnika 
Tabela parametrów geotechnicznych gruntów nie zawiera parametrów mechanicznych gruntów nasypowych oraz 
niektórych parametrów gruntów organicznych. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli parametry tych gruntów będą 
odbiegały od typowych wartości możliwych do określenia na podstawie przekazanych danych to będzie to stanowiło 
nieprzewidziane warunki gruntowe i jeśli spowoduje zwiększenie kosztów Wykonawcy to będzie to podstawą do 
dodatkowej płatności. Alternatywnie prosimy o przekazanie parametrów, które będą stanowiły odniesienie przy 
porównaniu warunków gruntowo-wodnych. 
Wyjaśnienie 
W dokumentacji geologicznej i geotechnicznej występowanie gruntów nasypowych oraz gruntów organicznych zostały 
dokładnie zlokalizowane oraz załączono szczegółowy opis warstw. Wykonawca przy wycenie robót powinien 
przewidzieć, niekorzystne parametry wymienionych warstw. Stwierdzenie niekorzystnych parametrów gruntów 
nasypowych i organicznych nie będzie stanowiło podstawy do dodatkowej płatności jak dla nieprzewidzianych 
warunków gruntowych.  
Jednocześnie wskazujemy, że Umowa dopuszcza zmiany wynikające z wystąpienia warunków geologicznych, 
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej. 
Zapytanie 362 
Dot. geotechnika 
Tabela parametrów geotechnicznych gruntów nie zawiera wytrzymałości na ścinanie w warunkach bez odpływu gruntów 
spoistych. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli parametry tych gruntów będą odbiegały od typowych wartości możliwych 
do określenia na podstawie przekazanych danych to będzie to stanowiło nieprzewidziane warunki gruntowe i jeśli 
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spowoduje zwiększenie kosztów wykonawcy to będzie to podstawą do dodatkowej płatności. Alternatywnie prosimy o 
przekazanie parametrów, które będą stanowiły odniesienie przy porównaniu warunków gruntowo-wodnych. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca przy wycenie robót powinien przewidzieć, niekorzystne parametry dla gruntów spoistych również w 
warunkach bez odpływu. Stwierdzenie niekorzystnych parametrów gruntów nasypowych i organicznych nie będzie 
stanowiło podstawy do dodatkowej płatności jak dla nieprzewidzianych warunków gruntowych. Jednocześnie 
wskazujemy, że Umowa dopuszcza zmiany wynikające z wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej. 
Zapytanie 363 
Dot. geotechnika 
Tabela parametrów geotechnicznych gruntów zawiera jedynie parametry mechaniczne wyznaczone metodą B z normy 
PN-B-03020. Prosimy o potwierdzenie, że metoda ta nie jest dla Wykonawcy obowiązkowa i można ustalać również 
inne parametry mechaniczne gruntu (tj. wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu czy efektywne parametry 
wytrzymałościowe) na podstawie wyników badań i aktualnej wiedzy technicznej. 
Wyjaśnienie 
Metodę badań parametrów geotechnicznych gruntów należy dobrać zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
wytycznymi. 
Zapytanie 364 
Dot. geotechnika 
Tabela parametrów geotechnicznych gruntów nie zawiera parametrów mechanicznych gruntów skalistych. Prosimy o 
potwierdzenie, że jeśli parametry tych gruntów będą odbiegały od typowych wartości możliwych do określenia na 
podstawie przekazanych danych to będzie to stanowiło nieprzewidziane warunki gruntowe i jeśli spowoduje zwiększenie 
kosztów wykonawcy to będzie to podstawą do dodatkowej płatności. Alternatywnie prosimy o przekazanie parametrów, 
które będą stanowiły odniesienie przy porównaniu warunków gruntowo-wodnych. 
Wyjaśnienie 
W dokumentacji geologicznej i geotechnicznej występowanie gruntów skalistych zostało dokładnie zlokalizowane oraz 
załączono szczegółowy opis warstw. Wykonawca przy wycenie robót powinien przewidzieć, niekorzystne parametry 
wymienionych warstw. Stwierdzenie niekorzystnych parametrów gruntów skalistych nie będzie stanowiło podstawy do 
dodatkowej płatności jak dla nieprzewidzianych warunków gruntowych. Jednocześnie wskazujemy, że Umowa 
dopuszcza zmiany wynikające z wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej. 
Zapytanie 365 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 12.7 – Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia finansowania 
inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Województwa Śląskiego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty 

dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnie promesy. Prosimy o informację o jakiej kwocie finansowania 
jest mowa? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wykreślił pkt 12.7. OPZ. Rozliczenie robót zgodnie z zapisami Umowy o roboty budowlane. 
Zapytanie 366 
Opis przedmiotu zamówienia pkt 14.2.5 – W związku z wejściem w życie ustawy o śmieciach, Wykonawca ma 
uwzględnić w swojej wycenie wszelkie koszty z tym związane. Prosimy o dokładne i precyzyjne określenie kosztów 
związanych z w/w ustawą, które mają zostać uwzględnione w ofercie. 
Wyjaśnienie 
Zapisy pkt 14.2.5. OPZ jednoznacznie wskazują, że to na Wykonawcy ciąży obowiązek oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z gospodarką odpadami, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i 
uwzględnienia ich w swojej ofercie. Zasady gospodarowania odpadami oraz koszty z tym związane określają 
jednoznacznie przepisy ustawy z dn. Z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (z uwzględnieniem zmian w zakresie obowiązków 
wytwórcy odpadów wprowadzonych Ustawą z dn. 04.07.2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw). Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 32 w/w ustawy co do zasady, odpady powstające w wyniku budowy są 
własnością Wykonawcy tych robót i to na nim ciążą wszelkie obowiązki i koszty związane z prawidłowo prowadzoną 
gospodarką odpadami powstającymi w wyniku realizacji robót budowlanych. 
Zapytanie 367 
Prosimy o udostepnienie opinii OUG w Katowicach nr KAT.5120.239.2021 z dnia 3.01.2022r, przywołanej w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnił powyższą opinię jako załącznik do ogłoszonego przetargu w folderze „dokumentacja”. 
Zapytanie 368 
Prosimy o informacje czy w ze względów środowiskowych lub innych uzgodnień mogą wystąpić ograniczenia czasowe 
w wykonywaniu robót. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca powinien przewidzieć ograniczenia czasowe w wykonywaniu poszczególnych rodzajów czynności/robót 
objętych zamówieniem, wynikające z: 
 zapisów Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej w dn. 20.05.2016 r. przez Wójta Gminy Chełm 

Śląski (znak GGIII.6220.7.2016), stanowiącej załącznik do OPZ 
 zapisów innych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, wydanych dla zadania pn.: „Przebudowa DW 934 od m. 

Imielin do DK 44”, stanowiących załącznik do OPZ 
 przepisów prawnych, w tym m.in. Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, Ustawy z dn. 27.04.2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 
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Roboty budowlane oraz Harmonogram robót budowlanych należy dostosować do uwarunkowań w zakresie terminów 
określonych w załączonych do dokumentacji projektowej decyzji, uzgodnień i opinii oraz przepisów prawnych. 
Zapytanie 369 
W OPZ Zamawiający wymaga tam gdzie to możliwe przeprojektowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych, 
Wykonawca zwraca się z pytaniem kto będzie decydował o kwalifikacji zmian jako istotnych bądź nieistotnych 
względem ZRID? 
Wyjaśnienie 
Kwalifikację zmian do dokumentacji projektowej jako istotnych bądź nieistotnych reguluje Ustawa Prawo budowlane. 
Zapytanie 370 
Prosimy o informację czy decyzja ZRID stała się ostateczna? 
Wyjaśnienie 
Decyzja ZRID jest ostateczna. Zgodnie z załączonymi do SWZ dokumentami oraz informacją zawartą w pkt. 1 OPZ. 
Zapytanie 371 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie iż poniższa pozycja kosztorysowa (01. Wymagania ogólne): 

 
DM.00.00.00 
OPZ 

Koszt dostosowania do wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej DMU.00.00.00 oraz 
OPZ dla całości zadania 

ryczałt 1 

Powinna zawierać jedynie koszty opracowań projektowych wymaganych w ST DMU.00.00.00 oraz OPZ, natomiast 
zakres rzeczowy robót będzie rozliczany zgodnie z pozostałymi pozycjami TER. 
Wyjaśnienie 
Koszty ujęte w TER nr 01 [Wymagania ogólne] pozycji nr 1 wskazano w OPZ. 
Zapytanie 372 
W związku z dużą ilością zmian projektowych wymaganych w OPZ Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zmawiający 
przewiduje zorganizowanie spotkania z oferentami, na którym wyjaśnione i dopracowane będą proponowane zmiany? 
Wyjaśnienie 
Zapisy pkt. 6a. OPZ są wyczerpujące. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami, celem wyjaśnienia 
proponowanych zmian. 
Zapytanie 373 
W związku z wymaganiami OPZ dotyczącymi zmiany chodników na ciągi pieszo-rowerowe oraz poszerzenie niektórych 
ciągów pieszo-rowerowych do szerokości 3m, Wykonawca zwraca uwagę iż na przeprojektowanych odcinkach po 
pierwsze zmieni się ilość wód odprowadzanych z jezdni, po drugie zmieni się charakter zlewni co będzie miało wpływ 
na współczynniki obliczeniowe wykorzystane przy obliczeniach hydrologicznych. Powyższe może mieć wpływ na 
pozwolenie wodno-prawne. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający nadal będzie wymagał zmian projektowych 
dotyczących ciągów pieszo-rowerowych? Jeżeli tak wykonawca zwraca się o weryfikacje zapisów umowy zarówno w 
wykazie dokumentów, które Wykonawca ma pozyskać jak i w zakresie terminów realizacji.  
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami pkt. 6a.14. wprowadzone zmiany muszą być zakwalifikowanie przez Projektanta jako zmiany nie 
odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. 
Zapytanie 374 
Prosimy o udostępnienie rysunków szczegółu wykonania muru prefabrykowanego wys 1,5 m – TER 02.Br. drogowa 
poz nr 79. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia Rysunek muru oporowego oraz SST M 13.03.06 – Prefabrykowane ściany oporowe. 
Zapytanie 375 
Dotyczy przedmiaru robót branża drogowa poz. 49 – prosimy o udostępnienie ST na beton C35/45. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu SST D 05.03.04 – Warstwa ścieralna z betonu cementowego. 
 
 
Zapytanie 376 
Dotyczy przedmiaru robót branża drogowa poz. 79 – prosimy o udostępnienie ST na mur prefabrykowany. Podana ST 
D.08.06.01 dotyczy palisady betonowej. 
Wyjaśnienie 
W załączeniu SST M.13.03.06. Prefabrykowane ściany oporowe. 
Zapytanie 377 
Dotyczy robót teletechnicznych - montaż łupin żelbetowych. Na udostępnionych rysunkach branży teletechnicznej - 
projekt zagospodarowania terenu arkusz nr 1; 7; 8; 9; 10 zaznaczono  montaż łupin żelbetowych 600x400.  Montaż 

łupin żelbetowych opisany jest również w opisie technicznym pkt 2.2. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji 
dotyczącej przedmiotowych łupin żelbetowych. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiaru o 
brakującą pozycję. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych nr 16 [Branża teletechniczna] dodano pozycję 29a d. 7.1. 
Zapytanie 378 
Dotyczy pielęgnacji trawników. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie nie powinien ujmować 
kosztów związanych z pielęgnacją trawników w okresie gwarancyjnym. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca winien ująć w wycenie koszt pielęgnacji trawników przez okres 2 lat od daty Protokołu odbioru końcowego. 
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Zapytanie 379 
Oferent prosi o uzupełnienie dokumentacji o Wytyczne (WTW ZDW) na które Zamawiający się powołuje oraz 
uzupełnienie dokumentacji o specyfikację na wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający udostępnia WTW ZDW. Jednocześnie informujemy, że WTW ZDW są dostępne na stronie internetowej 
www.zdw.katowice.pl w zakładce Standardy ZDW. 
Zapytanie 380 
TER nr 17 poz. 84 
TER nr 17 poz. 83 "Pozostałe" - 1 kpl 
W celu przygotowania rzetelnej wyceny oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o jednoznaczne 
określenie co jest przedmiotem w/w pozycji.   
Wyjaśnienie 
Przedmiotem są materiały i roboty towarzyszące nie ujęte w tabeli rozliczeniowej a zawarte w dokumentacji 
projektowej (zestawienie materiałów). 
Zapytanie 381 
TER nr 17 poz. 41 
TER nr 17 poz. 41 "elementy pozostałe" - 1 kpl 
W celu przygotowania rzetelnej wyceny oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji  Oferent wnosi o jednoznaczne 
określenie co jest przedmiotem w/w pozycji.   
Wyjaśnienie 
Przedmiotem są materiały i roboty towarzyszące nie ujęte w tabeli rozliczeniowej a zawarte w dokumentacji 
projektowej (zestawienie materiałów). 
Zapytanie 382 
TER nr 17 poz. 35 
TER nr 17 poz. 35 "elementy pozostałe" - 1 kpl 
W celu przygotowania rzetelnej wyceny oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji Oferent wnosi o jednoznaczne 
określenie co jest przedmiotem w/w pozycji.   
Wyjaśnienie 
Przedmiotem są materiały i roboty towarzyszące nie ujęte w tabeli rozliczeniowej a zawarte w dokumentacji 
projektowej (zestawienie materiałów). 
Zapytanie 383 
OPZ 18.3 
Zgodnie z punktem 18.3 OPZ Wykonawca w kosztach pośrednich powinien uwzględnić koszty prowadzenia monitoringu 
indywidualnych ujęć wody. Oferent prosi o określenie z jaką częstotliwością monitorować indywidualne ujęcia wody. 

Wyjaśnienie 
Zgodnie ze skorygowanym zapisem OPZ pkt 9.3. 
Zapytanie 384 
OPZ 9.2.1 
Zgodnie z punktem 9.2.1) OPZ Wykonawca  umieści  w miejscach i ilościach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu i 
Inżynierem Kontraktu tablice informacyjne "Budujemy dla Was" (min. 2 tablice). Prosimy o udostępnienie dokumentacji 
technicznej wg, której ww. tablice mają być wykonane. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w uzupełnieniu zapisów OPZ udostępnia rysunek ze wzorem tablicy „Budujemy dla Was”. 
Zapytanie 385 
Branża drogowa, BRD 
W udostępnionej dokumentacji przetargowej brakuje projektu wskazującego rozmieszenie barier drogowych. Oferent 
wnosi o udostępnienie stosownych projektów. 
Wyjaśnienie 
Bariery drogowe H1W5 należy zabudować jako odcinki przejściowe barieroporęczy montowanych na przepustach, po 
20m na każdym zakończeniu barieroporęczy. Po wykonaniu robót budowlanych należy także zinwentaryzować miejsca 
dla których może konieczne być zastosowanie barier z uwagi na bezpieczeństwo ruchu – skarpy o pochyleniu większym 
od 1:1,5, skarpy o wysokości ponad 3m, inne elementy znajdujące się w strefie zagrożenia ruchu drogowego. Z uwagi 
na konieczność korekty niwelety z uwagi na odkształcenia spowodowane wpływami górniczymi należy przewidzieć 
konieczność zastosowania barier również w innych lokalizacjach. 
Zapytanie 386 
D.06.01.01  
D.08.06.01 
Branża drogowa 
TER 2 poz 58, 71, 78, 79 
Oferent prosi o uzupełnienie dokumentacji o szczegół umocnienia skarp płytą betonową typu krata, Palisady betonowej, 
muru prefabrykowanego wys. 2,5m, korytka ściekowego typu mulda 
Wyjaśnienie 
Rozwiązanie umocnienia skarp płytą betonowa „krata” znajduje się na rysunku 074_12-1_08-4. W załączeniu 
uzupełniamy rysunki Palisady betonowej, muru prefabrykowanego wys. 2,5m, korytka ściekowego typu mulda. 
Zapytanie 387 
D.08.01.01 
Branża drogowa 
TER 2 poz 71-77 

http://www.zdw.katowice.pl/
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Oferent prosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a Projektem w zakresie ławy betonowej pod 
prefabrykatami. Rysunki wskazują, że krawężniki posadowione są na ławie z betonu C12/15, a przedmiar wskazuje 
beton C16/20 
Wyjaśnienie 
Krawężniki należy posadowić na ławie betonowej z betonu C12/15. 
Zapytanie 388 
D 04.04.02. 
Branża drogowa  
TER nr 2, poz,45-46 
Oferent prosi o wskazanie parametrów technicznych dla georusztu trójosiowego monolitycznego. 
Wyjaśnienie 
Parametry georusztu należy przyjąć zgodnie z uzupełnioną STWiORB D.02.03.01e. 
Zapytanie 389 
OPZ 
pkt. 9.6 ppkt 4 
Zgodnie z zapisami pkt. 9.6 ppkt 4 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do monitoringu drgań wywołanych prowadzonymi 
robotami budowlanymi i transportu budowy. Oferent wnosi o określenie lokalizacji w których należy prowadzić taki 
monitoring wraz z oczekiwaną częstotliwością pomiarów. 
Wyjaśnienie 
Wykonawca zgodnie z zapisami SWZ winien wykonać inwentaryzację stanu technicznego obiektów budowlanych 
sąsiadujących z terenem budowy oraz zlokalizowanych dalej, lecz narażonych na oddziaływanie budowy i transportu 
technologicznego. Wykonawca w inwentaryzacji stanu technicznego budynków wskaże zakres, lokalizację i 
częstotliwość pomiarów drgań wywołanych prowadzonymi robotami budowlanymi i transportem budowy. Zakres, 
lokalizacja i częstotliwość będą podlegały weryfikacji i akceptacji Inżyniera Kontraktu.  
Zapytanie 390 
OPZ 
pkt. 18 ppkt 4 
Zgodnie z zapisami pkt. 18 ppkt 4 OPZ koszty geodezyjnej dokumentacji powykonawczej należy ująć w pozycji TER 
"Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ" 
jednocześnie w TER nr 2 występuje pozycja "Odtworzenie trasy i punktów geodezyjnych - inwentaryzacja 
powykonawcza" zgodnie z ST DM.01.01.01. Oferent zwraca się o wykreślenie zapisów OPZ 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 391 

OPZ 
pkt. 11 ppkt 2 
Zgodnie z zapisami pkt. 11 ppkt 2 OPZ Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów ruchu na drodze. 
Oferent zwraca się o informację w której pozycji TER należy ująć koszty tych prac. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami OPZ pkt 11.2. i 18.4. koszt pomiarów ruchu należy ująć w TER nr 01 [Wymagania ogólne] poz. 1. 
Zapytanie 392 
OPZ 
pkt. 9 ppk 6 
Zgodnie z zapisami pkt. 9 ppkt 6 OPZ przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu robót Wykonawca dokona inwentaryzacji 
stanu technicznego budynków i zabudowy oraz drogami po których prowadzony będzie transport technologiczny i 
drogami objętymi czasową organizacją ruchu. Oferent zwraca się o informację w której pozycji TER należy ująć koszty 
tych prac. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pkt. 18.3. koszt z tym związany jest kosztem pośrednim I winien być ujęty w poszczególnych pozycjach 
TER. 
 
 
Zapytanie 393 
OPZ 
pkt. 9 ppk 7 
Zgodnie z zapisami pkt. 9 ppkt 7 OPZ Wykonawca dokona inwentaryzacji nieruchomości podlegających ograniczeniu 
w korzystaniu i zajmowanych czasowo na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji projektowej 
robót budowlanych. Oferent zwraca się o informację w której pozycji TER należy ująć koszty tych prac. 
Wyjaśnienie 
Koszty związane z powyższym, Wykonawca winien wycenić w pozycji wyszczególnionej w TER dotyczącym wymagań 
ogólnych. 
Zapytanie 394 
OPZ 
Zgodnie z punktem 18.4 OPZ Wykonawca w TER w poz. "Koszty dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ"  powinien uwzględnić dodatkowe koszty ruchu przewoźników 
komunikacji zbiorowej wskutek wprowadzenia objazdów, jeśli przewoźnicy wystąpią z roszczeniem z tego tytułu. 
Oferent wnosi  o  określenie kosztów  jakie Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie? Brak takich informacji sprawi 
iż oferty złożone w przetargu mogą być nieporównywalne. 
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Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami pkt. 9.2.1) Z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu komunikacji zbiorowej należy 
przewidzieć konieczność utrzymania przejazdu dla autobusów przez teren budowy z prowadzeniem ruchu 
wahadłowego. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem 
objazdów. Skorygowano zapis pkt. 18.4. OPZ. 
Zapytanie 395 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 3.3. 
Wnosimy o zmianę polegającą skresleniu w pkt 3.3 umowy słowa "roboczych". 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 396 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 4.3. 
Wnosimy o dopisanie na końcu pkt 4.3. umowy zdania o treści "co nie wyłącza uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia 
roszczeń." 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 397 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 4.4. 
Wnosimy o zmianę słowa "zmniejszenia" w pkt 4.4. umowy na słowo "zmiany". 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 398 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 8.18 
Wnosimy o dodanie na początku pkt 8.18 umowy zwrotu "W zakresie spowodowanym przez Wykonawcę". 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 399 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 11.5 f) 
Wnosimy aby w pkt 11.5 f) po zwrocie "Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy" dodać zwrot "robót budowlanych". 

Wyjaśnienie 
„okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy umowy, której przedmiotem jest wykonanie 
robót budowlanych za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności 
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,” 
Ponadto poprawiono numerację w treści ust. 11 ust. 5. 
Zapytanie 400 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 11.5 h) 
Wnosimy aby w pkt 11.5 h) po zwrocie "Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca" dodać zwrot "robót budowlanych". 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 401 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 11.6 
Wnosimy aby w pkt 11.6 po zwrocie "Umowa o podwykonawstwo" dodać zwrot "robót budowlanych". 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
 
Zapytanie 402 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 11.10 
Wnosimy aby w pierwszym akapicie pkt 11.10 umowy skreślony został zwrot "w szczególności". Ustawa prawo 
zamówień publicznych nie nadaje Zamawiającemu otwartego katalogu przesłanek uprawniających go do zgłoszenia 
zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej, ale wymienia je w sposób enumeratywny. Aktualna treść pkt 11.10 
poprzez użycie zwrotu "w szczególności" jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującym art. 464 ust. 3 PZP. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 403 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 17.2 
Wnosimy o skreślenie w pkt 17.2 umowy zwrotu "bez ograniczeń". Ubezpieczyciele nie oferują polis nielimitowanych 
górną granicą odpowiedzialności. 
Wyjaśnienie 
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Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 404 
Kanalizacja deszczowa 
W Dokumentacji Projektowej - Kanalizacja Deszczowa Część rysunkowa brakuje profili podłużnych dla przykanalików, 
co uniemożliwia weryfikację ilości studzienek deszczowych DN 500, ich posadowienia oraz długości kanałów 
deszczowych o średnicy DN 200mm, a co za tym idzie rzetelną wycenę w tymże zakresie. Zwracamy się z prośbą o 
uzupełnienie brakującej części Projektu Wykonawczego. 
Wyjaśnienie 
W projekcie wykonawczym dane tabelaryczne zawierają opis wszystkich studni kanalizacji oraz wpustów deszczowych 
wraz z rzędnymi podłączonych rur oraz rzędnymi włazów / kratek wlotowych. Powyższe informacje wraz ze 
współrzędnymi studni oraz wpustów przedstawionymi na planie sytuacyjnym są wystarczające do jednoznacznego 
wytyczenia oraz wyceny całej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. 
Zapytanie 405 
Kanalizacja deszczowa 
Zgodnie z załączonymi do Dokumentacji Projektowej Uzgodnieniami oraz zgodnie z planami sytuacyjnymi przez 
projektowany zakres przebiega w kilku miejscach sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Brakuje rzędnych jej 
posadowienia. Mając na uwadze fakt, iż kanalizacja podciśnieniowa posadawiana jest na małych zagłębieniach, tj. 1,5-
2 m, zwracamy się z prośbą o podanie rzędnych posadowienia w/w odcinków sieci kanalizacji podciśnieniowej w celu 
weryfikacji ewentualnej kolizji z projektowanym zakresem robót 
Wyjaśnienie 
Rzędne kanalizacji należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. 
Zapytanie 406 
Kanalizacja deszczowa 
Zwracamy się z prośbą o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać odcinek kanału o średnicy DN 500mm 
pomiędzy studniami S100_4 - S100_2, który powinien zostać ułożony z rur o sztywności obwodowej SN12. W 
Dokumentacji projektowej występują rozbieżności w tym zakresie. 
Wyjaśnienie 
Należy zastosować rurę z PCV litego SN12. 
Zapytanie 407 
Kanalizacja deszczowa 
Na Planie Sytuacyjnym "Kanalizacja Deszczowa nr 2.1" na odcinku od studni S100_4 wrysowany został przykanalik 
bez wpustu żeliwnego (studzienki wpustowej). Ze względu na brak w Dokumentacji Projektowej profili podłużnych dla 
przykanalików projektowanej kanalizacji deszczowej nie ma możliwości weryfikacji powyższego. Zwracamy się z prośbą 
o weryfikację oraz uzupełnienie braków w Dokumentacji Projektowej. 

Wyjaśnienie 
We wskazanej lokalizacji należy zastosować wpust żeliwny. 
Zapytanie 408 
Sieć gazowa 
Zwracamy się z prośbą o podanie rzędnych posadowienia gazociągu wysokiego ciśnienia fi 200 CN 2,5 MPa, który 
przebiega w km: 15+610 (ul. Chełmska) projektowanego zakresu przebudowy drogi DW 934. Ponadto zwracamy się 
z prośbą o udzielenie informacji, czy w/w gazociąg przebiega pod pasem jezdni w rurze osłonowej. 
Wyjaśnienie 
Rzędną posadowienia oraz sposób zabezpieczenia gazociągu należy zweryfikować na podstawie przekopów 
kontrolnych. 
Zapytanie 409 
Sieć wodociągowa 
W Dokumentacji Projektowej - Projekcie Wykonawczym w zakresie sieci wodociągowych, część I Imielin brakuje profilu 
podłużnego dla projektowanej przebudowy sieci wodociągowej na odcinku A-B oznaczonym na Planie sytuacyjnym nr 
2.1. Na planie sytuacyjnym nie zostały również podane rzędne dla w/w odcinka, w związku z czym nie ma możliwości 
weryfikacji zagłębienia wodociągu. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o niezbędne dane/ 
profil podłużny odcinka sieci wodociągowej przeznaczonego do przebudowy. 
Wyjaśnienie 
Przebieg i rzędne przebudowywanego odcinka wodociągu należy ustalić na podstawie rzeczywistej głębokości 
posadowienia wodociągu po wykonaniu przekopów kontrolnych. 
Zapytanie 410 
OPZ 
pkt. 18 ppk 4 
Zgodnie z punktem 18.4 OPZ Wykonawca w TER w poz. "Koszty dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00 oraz OPZ" powinien uwzględnić dodatkowe koszt uzgodnienia warunków, 
zorganizowania i pokrycia kosztów prowadzenia zastępczej komunikacji zbiorowej, w tym kolejowej w czasie trwania 
robót. Oferent wnosi o określenie kosztów jakie Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie? Brak takich informacji 
sprawi iż oferty złożone w przetargu mogą być nieporównywalne. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z zapisami pkt. 10.30 OPZ wskazano Wykonawcy skutki wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz 
koszty z tym związane. Jednocześnie zgodnie z zapisami pkt. 9.2.1) z uwagi na brak alternatywnych tras dla przejazdu 
komunikacji zbiorowej należy przewidzieć konieczność utrzymania przejazdu dla autobusów przez teren budowy z 
prowadzeniem ruchu wahadłowego. Skorygowano zapis pkt. 18.4. OPZ w zakresie komunikacji kolejowej. 
Zapytanie 411 
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OPZ 
pkt. 12 ppk 7 lit.b) 
Zgodnie z zapisami pkt. 9 ppkt 7 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z 
dofinansowania, a w szczególności na realizacji działań informacyjnych z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty 
realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 
poz 953). Oferent zwraca się o informację w której pozycji TER należy ująć koszty tych prac. 
Wyjaśnienie 
Koszt należy ująć w TER [Wymagania ogólne] poz. 1. Uzupełniono OPZ pkt 18.4. o „koszty związane z wymaganiami 
wynikającymi z dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych;”. 
Zapytanie 412 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 28.5.2 
Wnosimy aby w pkt 28.5.2 umowy w nawiasie po słowach "lub dalszego Podwykonawcy" dopisany został zwrot o treści 
"lub dowód obciążenia konta Wykonawcy". 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 413 
Projektowane postanowienia umowy 
Pkt 28.5.21 
Wnosimy o skreślenie w pkt 28.5.21 umowy zwrotu "oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej fakturą 
końcową". Taki zwrot prowadzi do faktycznego skrócenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
Zapytanie 414 
Po zmianach z dnia 21 marca 2022, prosimy o zmianę w formularzu ofertowym punkt I podpunkt 4, który brzmi (termin 
wykonania zamówienia do dnia 15.10.2024 r.), na treść uwzględniającą zamianę tj. termin wykonania zamówienia: 27 
miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający zmienia zapis pkt. I.4 Formularza Ofertowego, który otrzymuje brzmienie:  
termin wykonania zamówienia: 27 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. Jednocześnie Zamawiający udostępnia 
nowy obowiązujący Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ. 

Zapytanie 415 
W opinii Wykonawcy w pozycji 2 d.1 przedmiaru branży teletechnicznej brakuje krotności. Zgodnie z opisem 
technicznym projektu architektoniczno – budowlanego branży telekomunikacyjnej ppkt 2.1.1 do budowy KTu 
przewiduje się trzy rury RS typu RDHPE fi 40/3,7. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Wyjaśnienie 
W tabeli elementów rozliczeniowych zmieniono pozycje przedmiarowe: 
- w pozycji 1 d.1 dodano rodzaj rury, 
- pozycja 2 d.1 dotyczy WMR typu FP-WM-PC+7x10/8mm, 
- w pozycji 3 d.1 zmieniono ilość. 
Zapytanie 416 
Prosimy o wyjaśnienie czy protokoły odbioru częściowego zgodnie z pkt 27.6 protokoły odbioru będą poprzedzały 
comiesięczne rozliczenia częściowe robót, o których mowa w Klauzuli 28.3.1 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia umowy nie przewidują comiesięcznego rozliczania (fakturowania) robót.  
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 14.6 d), 27.6, 27.7, 27.8 oraz 27.12 Umowy poprzez nadanie im 
następującego brzmienia: 
“14.6 d) szacowanie przerobu i płatności (brutto), oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie do przerobu w czasie 
trwania Umowy.” 
„27.6 Odbiór częściowy robót zostanie dokonany jednorazowo w celu przeprowadzenia częściowego rozliczenia za 
wykonane roboty zgodnie z ust. 28.3.6.” 
„27.7 Po zakończeniu wykonania części robót, o której mowa w ust. 28.3.6, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z ust. 
28.3.6.” 
„27.8 Odbiór częściowy następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 14 dni 
roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W czynnościach odbiorowych może brać 
udział Kierownik Projektu.” 
„27.12 W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Konsultantowi komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbioru częściowego, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w toku budowy.” 
Zapytanie 417 
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W przypadku pozytywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie Czy zamawiający potwierdza, że jest świadomy, że na 
wykonawcy ciąży obowiązek wystawienia faktury VAT za wykonane roboty w ciągu 30 dni od ich wykonania (odbioru 
robót) zgodnie z art. 106 i ust. 3 ustawy o podatku VAT i w związku z powyższym Wykonawca wskazuje, że ustalony 
przez Zamawiającego we wzorze umowy sposób rozliczenia robót zgodnie z pkt. 28.3.6 będzie powodował iż 
Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce w odniesieniu do terminów płatności wskazywanych w fakturach 
otrzymywanych od Wykonawcy oraz w odniesieniu do w art. ….. ustawy o płatnościach w transakcjach handlowych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający wyjaśnia, że wystawienie częściowej faktury przez wykonawcę będzie możliwe wyłącznie na podstawie 
rozliczenia częściowego, o którym mowa w ust. 28.3.6 umowy.  
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust. 28.3.2, 28.3.3, 28.3.4, 28.3.5 , 28.3.6 oraz 28.5.8 Umowy poprzez 
nadanie im następującego brzmienia: 
„28.3.2 Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, sprawdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych 
ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. 28.2.1.” 
„28.3.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych 
korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 28.3.1 w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania 
zestawień.” 
„28.3.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia  ww. 
zestawienia przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego zestawienia.”  
„28.3.5 Zatwierdzanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawień, o których mowa w ust. 28.3.1 – 28.3.4 
ma na celu monitorowanie postępu i terminowości realizacji robót i nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 
przez Wykonawcę części robót objętych danym zestawieniem.” 
„28.3.6 Po wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych o wartości 30% kwoty wskazanej w ust. 4.1, strony 
dokonają jednorazowego rozliczenia częściowego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego dotychczas wykonane 
roboty. Podstawą rozliczenia częściowego będzie Protokół odbioru częściowego oraz zbiorcze zestawienie wartości robót 
sporządzone przez Wykonawcę na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 28.3.1 - 28.3.4. Zbiorcze zestawienie 
musi zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W zbiorczym zestawieniu Inspektor nadzoru 
inwestorskiego potwierdzi kwoty należne Wykonawcy za wykonany zakres robót. Należne Wykonawcy koszty ogólne 
zostaną potwierdzone wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do wartości robót objętych odbiorem częściowym.” 
„28.5.8 Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub 
faktura VAT, o których mowa w ust.28.5.1, przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem Odbioru częściowego lub Protokołem odbioru końcowego, w których będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą 
załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w 

ramach odbieranego etapu robót, 
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed 

upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 
płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.” 

Zapytanie 418 
W sytuacji, gdy interpretacja zapisów umowy wskazanych powyżej przez Wykonawcę w ocenie Zamawiającego jest 
błędną, Wykonawca prosi o wskazanie a) terminów w jakich będą sporządzane protokoły odbioru częściowego, b) 
terminów rozliczeń wykonanych robót, c) okresów w jakich Wykonawca ma wystawiać faktury VAT tytułem wykonanych 
robót. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z wyjaśnieniami na zapytanie nr 416 i 417. 
Zapytanie 419 
Prosimy o wyjaśnienie o jakim protokole jest mowa w Klauzuli 1.2.45. Czy Zamawiający pisząc o protokole ma na 
myśli każdy protokół odbioru robót (zarówno częściowy jak i końcowy) sporządzany w trakcie realizacji robót? 
 
 
Wyjaśnienie 
Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1.2.45 umowy to protokół odbioru umożliwiający dokonanie rozliczenia 
częściowego, o którym mowa w ust. 28.3.6 umowy, lub protokół odbioru końcowego.  
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie ust.1.2.45 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
„1.2.45 - Wykonanie odbioru robót budowlanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - 
uznaje się w momencie podpisania Protokołu odbioru częściowego (dla części robót objętych tym protokołem) oraz 
Protokołu odbioru końcowego (dla pozostałej części robót), potwierdzających kompletne wykonanie prac zgodnie z 
umową bez zastrzeżeń. W przypadku gdy zakres prac, jaki należy wykonać aby zostały spełnione warunki umowne 
będzie niekompletny bądź z zastrzeżeniami, usługę uznaje się za niewykonaną do momentu odbioru tych prac 
potwierdzonych protokołem.” 
Zapytanie 420 
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Czy Zamawiający przewiduję możliwość dokonania cesji wierzytelności z promesy BGK na rzecz Instytucji Finansującej 
Wykonawcę? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania takiej cesji wierzytelności. 
Zapytanie 421 
Jakie środki własne posiada Zamawiający w związku z przedmiotowym Zamówieniem i czy planuję wydatkować je lub 
płacić w inny sposób niż przewidziany w Umowie (np. w przypadku nie korzystania z zaliczki przez Wykonawcę)? 
Wyjaśnienie 
Wkład własny Województwa Śląskiego to 27.000.000,00 zł. Zamawiający będzie wydatkował te środki wyłącznie na 
zasadach przewidzianych w umowie. 
Zapytanie 422 
Dotyczy Wzoru Załącznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – pkt. 17.1 ppkt. b) 
Prosimy o zmianę zapisu na treść proponowaną poniżej (punktem wyjściowym zmiany zapisu jest pierwotna treść): 
„odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia 
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 % ceny oferty brutto 10.000.000 
PLN.” 
Uzasadnienie: 
1. wykreślenie słów „własnego lub” – co do zasady i swojego charakteru ubezpieczenie OC zapewnia Ubezpieczonemu 

(Wykonawcy) ochronę w zakresie szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych tylko i wyłącznie stronom 
trzecim. Tym samym niemożliwa jest w ramach ubezpieczenia OC ochrona dla szkód wyrządzonych przez 
Wykonawcę w mieniu własnym (mieniu Wykonawcy). 

2. wykreślenie słów „a także szkody spowodowane błędami” – ten fragment zapisu jest zbędny i trudno zinterpretować 
jego intencje. Po usunięciu tego fragmentu zapis staje się bardziej klarowny w swoich intencjach tj. wymogu 
zapewnienia ochrony dla szkód osobowych i szkód rzeczowych wyrządzonych stronom trzecim, a jednocześnie jest 
zgodny z terminologią ubezpieczeniową. 

3. zmiana wymaganej kwoty ubezpieczenia – powiązanie wymaganej kwoty ubezpieczenia OC z ceną oferty brutto nie 
ma żadnego uzasadnienia gdyż co do zasady każde ubezpieczenie OC Wykonawcy wyłącza szkody w przedmiocie 
wykonywanych robót budowlano-montażowych. Dla tego rodzaju szkód przeznaczone jest ubezpieczenie CAR. 

Jednocześnie szacujemy, że kwota 50% ceny oferty brutto znacznie przekroczy wartość 100.000.000 PLN. Taka suma 
ubezpieczenia OC jest bardzo wysoka, niewspółmiernie wysoka do szacowanego przez nas ryzyka szkód w zakresie OC 
jak również bardzo kosztowna gdyż uzyskanie ubezpieczenia na tak wysoką wartość wiąże się z bardzo wysoką składką 

ubezpieczeniową, która będzie miała wpływ na podwyższoną z tego tytułu cenę ofertową. Zwracamy uwagę, że 
powszechnie stosowane kwoty ubezpieczenia OC w dużych kontraktach drogowych (np. drogi krajowe) oscylują w 
przedziale 5.000.000 – 20.000.000 PLN. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Jednocześnie, Zamawiający dokonuję zmian w SWZ w następujących miejscach: 
1. Projektowane Postanowienia Umowy: 

w zakresie ust. 3.5, 5.6, 5.7, 8.20 oraz 37.1 b) poprzez nadanie im następującego brzmienia: 

„3.5. W przypadku gdy odbiór częściowy będzie obejmował obiekt, dla którego zgodnie z art. 55 PrBud należy uzyskać 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przedmiotową decyzję 
najpóźniej w terminie Odbioru częściowego.” 

„5.6 Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do czynności odbiorowych:  
a) robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) częściowego odbioru robót, 
c) końcowego odbioru całości robót, 
d) gwarancyjnych, 
e) ostatecznego.” 

„5.7 Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru 
inwestorskiego danej branży.” 

„8.20 Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 
oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorowi częściowemu.” 

„37.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu części robót w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-

finansowego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za daną część robót, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. 
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2. Specyfikacji Warunków Zamówienia: 
w zakresie pkt. 40, który otrzymuje brzmienie: 

40. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 
TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

40.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji, o której mowa w pkt. 9.1.e) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa 
pkt. 9.1.e); 

40.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
informacji, o której mowa w pkt. 9.1.j) składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o 
jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych; 

40.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
zaświadczeń, o których mowa w pkt. 9.1.h) i 9.1.i) oraz odpisu albo informacji o której mowa w pkt. 9.1.d) składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne,  
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 

układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 

40.4. Dokument, o którym mowa w pkt. 40.1 , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 40.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
ich złożeniem.  

40.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt. 9.1.d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 
108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 
przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów 
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy.  

40.6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
PZP oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt. 40.1. – 40.5. stosuje się 
odpowiednio.  

 
Ponadto, Zamawiający udostępnia warunki techniczne nr PSGZA.ZMSM.763.34.22/GP/IZ z dnia 24.03.2022r. dla 
przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. 
 
 
 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (obowiązujący) – załącznik nr 2 do SWZ; 

2. Oświadczenie gwarancyjne – załącznik nr 9A do SWZ; 
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (obowiązujący) – załącznik nr 1 do SWZ;  

4. Projektowane postanowienia umowne (obowiązujące)  – załącznik nr 9 do SWZ; 

5. Schematy organizacji ruchu; 

6. Specyfikacje techniczne; 
7. Obowiązujący Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami; 

8. Warunki PSG; 

9. Wstępna promesa; 

10. Rysunki; 

11. Uchwała o standardzie zimowego utrzymania. 
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