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 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 
Oferent wnosi o zmianę zapisów SWZ proponując wydłużenie okresu w którym Wykonawca spełnia Wymagania zdolności 
technicznej lub zawodowej. Wydłużenie tego okresu nie spowoduje wyboru mniej doświadczonego Wykonawcy, a zwiększy ilość 
ofert złożonych Zamawiającemu. Obiekty mostowe o konstrukcji stalowej i rozpiętości 50m są rzadko budowane.  
Obecny zapis punkt 8.1.1.4.a  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o łącznej wartości minimum 30 000 000,00 
zł brutto w tym minimum:  
- jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i rozpiętości 
minimum 50m  
oraz  
- jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową,  
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  
– inne odpowiednie dokumenty.  
Proponowany zapis punkt 8.1.1.4.a  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej  
Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o łącznej wartości minimum 30 000 000,00 
zł brutto w tym minimum:  
- jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i rozpiętości 
minimum 50m  
oraz  
- jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca  
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  
– inne odpowiednie dokumenty.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający w dniu 14.09.2022 r., pismem nr WK.2810.10-WM/PN/220812/1.2022.MMAR.15195.22 dokonał zmiany warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 8.1.14/4.a SWZ. 
Zapytanie 2 
Dotyczy warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej  
Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca musi wykazać się „dwiema robotami budowlane polegające na budowie lub 
przebudowie obiektu mostowego o łącznej wartości minimum 30 000 000,00 zł brutto w tym minimum: (..)” 
Czy łączna wartość tych dwóch zadań ma dotyczyć wartości samych obiektów mostowych czy dotyczy wartości dwóch zadań 
w zakres których wchodzi  
- jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i rozpiętości 
minimum 50m oraz  - jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową, 
 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w dniu 14.09.2022 r., pismem nr WK.2810.10-WM/PN/220812/1.2022.MMAR.15195.22 dokonał zmiany warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 8.1.14/4.a SWZ. 
Zapytanie 3 
Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej poprzez dopisanie, iż wykonawca może 
wykazać się również remontem obiektu mostowego.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków poprzez możliwość wykazania się remontem obiektu mostowego. 
Zapytanie 4 
W związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w postępowaniu, wnosimy o zmianę wymagań SIWZ, w zakresie zdolności technicznej 
lub zawodowej, opisanej w części 8.2.2., tj.: 
Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę opisu doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia funkcji geodety jak poniżej: 



 

„Doświadczenie: minimum 4 lata na stanowisku geodety przy obsłudze inwestycji drogowych, związanych z budową lub 
przebudową obiektów mostowych przy czym co najmniej jedna inwestycja powinna obejmować budowę lub przebudowę obiektu 
mostowego z przęsłem o rozpiętości powyżej 50m”? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie doświadczenia do pełnienia funkcji geodety bez zmian. 
Zapytanie 5 
Dot. Pkt 8.1.1.4.a SWZ 
we wskazanych wyżej postanowieniach SWZ zastrzeżono m.in., co następuje: 
(cyt.): „W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o łącznej wartości minimum 
30 000 000,00 zł brutto w tym minimum: - jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. 
blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i rozpiętości minimum 50m  
oraz  
- jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową,  
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,” 
Nasza Spółka, mimo że wybudowała m.in. dwa mosty drogowe o konstrukcji nośnej stalowej o rozpiętości każdego z nich 
większej niż 50 m, nie spełnia jednak warunków udziału w postępowaniu wskazanych w postanowieniach pkt. 8.1.1.4.a SWZ , 
bo wartość wybudowanych przez nią mostów jest mniejsza od wartości wskazanej w  powyższych postanowieniach, co w naszym 
przekonaniu pozostaje w związku z ciągłym wzrostem cen czynników produkcji budowlano-montażowej oraz szalejącą inflacją. 
Szczególnie jeżeli mowa o konstrukcji stalowej, której wartość, przy obecnych cenach stali jest kilka krotnie wyższa w porównaniu 
do lat poprzednich. Szacowana wartość obiektów o projektowanej konstrukcji i rozpiętości, jak dla przedmiotowego zadania na 
rynku polskim w ostatnich 10 latach kształtowała się w przedziale 8-12 mln zł. 
Jednocześnie wnosimy o wydłużenie okresu, w jakim Wykonawca powinien wykonać roboty budowlane do 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert. W ocenie Wykonawcy takie referencje w pełni zabezpieczają prawidłowe wykonanie inwestycji, gdyż w 
tym okresie nie doszło do zmian rozwiązań technologicznych oraz sposobu wykonywania obiektów mostowych. Pragniemy 
nadmienić, że jeden z największych Zamawiających w Polsce tj. GDDKiA, w SWZ stosuje zapisy z możliwością posługiwania się 
doświadczeniem w okresie ostatnich 10 lat. 
Taki stan rzeczy uzasadnia w naszym przekonaniu tezę, że postanowienia 8.1.1.4.a SWZ, w ich obecnym brzmieniu skutkują 
wyeliminowaniem z udziału w postępowaniu wykonawców, których zdolności techniczne i zawodowe umożliwiają należyte 
wykonanie zamówienia, przez co omawiane postanowienia naruszają przepis art. 16 pkt 1 P.z.p. obligujący zamawiającego do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
wykonawców. 
Mając na względzie powyższe, prosimy o zmianę cytowanej wyżej w pkt. 1 niniejszego pisma treści postanowień pkt. 8.1.1.4.a 
SWZ  poprzez obniżenie wymaganej wartości zrealizowanych robót z 30 mln do 20 mln zł brutto jak również poprzez 
wydłużenie okresu, w jakim wykonawca może posługiwać się doświadczeniem, z 5 do 10 lat.  
Proponowana zmiana zwiększy konkurencyjność ofert składanych w przedmiotowym postepowaniu, bez negatywnego wpływu 
na ich jakość, tym samym dając Zamawiającemu możliwość lepszej gospodarności w zakresie prowadzonego zamówienia 
publicznego.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający w dniu 14.09.2022 r., pismem nr WK.2810.10-WM/PN/220812/1.2022.MMAR.15195.22 dokonał zmiany warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 8.1.14/4.a SWZ. 
Zapytanie 6 
Dot. Pkt 8.1.1.4.a SWZ tiret drugi 
Czy Zamawiający w celu spełnienia minimalnego warunku w pkt 8.1.1.4a SWZ  tiret drugi, dot. roboty nad zelektryfikowaną 
linią kolejową uzna, jeżeli Wykonawca wykaże się robotą dot. budowy wiaduktu kolejowego o ustroju nośnym stalowym łukowym 
z jazdą dołem, który przeprowadza nad drogą wojewódzką, pierwszorzędną zelektryfikowaną linię kolejową? Zdaniem 
Wykonawcy dopuszczenie obiektów kolejowych w ciągu linii zelektryfikowanej zwiększy konkurencyjność ofert.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający za spełnienie warunku dotyczącego wykonania jednej roboty nad zelektryfikowaną linią kolejową uzna wyłączenie 
wykonanie roboty polegającej na budowie obiektu mostowego nad czynną, zelektryfikowaną linią kolejową 
Zapytanie 7 
Zgodnie z zapisem umowy §3 pkt. IV.2 Ubezpieczenie Wykonawcy 
„Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno odnosić się wyłącznie do niniejszej Umowy, a także 
powinno obejmować swym zakresem szkody osobowe, szkody w rzeczy (rzeczowe) oraz szkody pośrednie 
w związku z wykonaniem Umowy, z wyłączeniem siły wyższej (§ 12)”. 
Proszę o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „szkód pośrednich”. 
Wyjaśnienie 
Pojęcie: „szkoda pośrednia” nie ma swojej definicji ustawowej. 
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 października 2013 r. (sygnatura akt: I ACa 486/1) wskazano, cyt.: „(…) Skarżący 
nawiązuje do koncepcji szkody bezpośredniej i pośredniej. Te pojęcia mogą być rozumiane na trzy sposoby. Według kryterium 
podmiotowego mamy do czynienia za szkodą bezpośrednią, gdy oceniamy skutki zdarzenia szkodzącego w sferze dóbr osoby 
bezpośrednio nią dotkniętej, szkoda pośrednia zaś dotyka innych podmiotów. Po drugie można zastosować kryterium związku 
przyczynowego, uznając za szkodę bezpośrednią uszczerbek, który jest powiązany związkiem przyczynowym bezpośrednim ze 
zdarzeniem szkodzącym i po trzecie szkoda bezpośrednia może być definiowana jako skutek naruszenia dobra bezpośrednio 
dotkniętego zdarzeniem szkodzącym oraz interesu w integralności całego majątku poszkodowanego bez związku z naruszeniem 
konkretnego dobra (szkody czysto majątkowe), natomiast szkody pośrednie wynikają z naruszenia innych dóbr 
poszkodowanego. Prawo polskie zasadniczo nie przywiązuje wagi do omawianego podziału, gdyż konsekwencje tego rozróżnienia 
są znikome. O rozmiarze szkody podlegającej wynagrodzeniu decyduje bowiem ustawowo zdefiniowane kryterium 
przyczynowości, w związku z czym zarówno szkoda bezpośrednia jak i pośrednia będą indemnizowane, o ile mieszczą się w tak 
ustalonym zakresie (tak w System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, tom 6, pod red. dr hab. Adama 
Olejniczaka, Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2009, str. 105 – 106). (…)”.Tym samym 
zasadnym jest stwierdzenie, iż jedynym kryterium ograniczającym jest zaistnienie adekwatnego związku przyczynowego. Wobec 



 

powyższego, jeżeli tylko powstanie szkody jest adekwatnym następstwem zachowania sprawcy, to każde takie wyrządzenie 
szkody wiąże się z odpowiedzialnością sprawcy, bez względu na to, czy obejmował on w swoim zamyśle działanie przeciwko 
danej osobie, która poniosła szkodę, czy też nie. Dodatkowo warto wskazać za uzasadnieniem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
15 listopada 2012 r. (sygnatura akt: V CSK 541/11), cyt.: „(…) poszkodowanym w rozumieniu art. 415 KC jest ten, kto poniósł 
uszczerbek pozostający w adekwatnym związku przyczynowym z zawinionym czynem sprawcy. Adekwatny związek przyczynowy 
stanowi nie tylko przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej, ale jest także kryterium wyznaczającym jej zakres. W 
orzecznictwie następstwo uznawane jest za normalne jeżeli w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu 
rzeczy, bez zaistnienia szczególnych okoliczności szkoda jest zwykłym następstwem tego zdarzenia (por. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 r., II CK 372/05, OSP 2008, nr 9, poz. 96). Innymi słowy normalne następstwo zdarzenia 
szkodzącego (w tym wypadku niewykonania umowy) to skutek, który zazwyczaj i w zwykłym porządku rzeczy jest konsekwencją 
tego zdarzenia (por. np. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 9 lutego 2001 r„ III CKN 578/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 120).” 
Zapytanie 8 
Wnosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wskaże w SWZ kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu 
zamówienia. Zgodnie z udostępnionym Planem Postępowań orientacyjna wartość zamówienia została określona przez 
Zamawiającego na kwotę 31 545 000,00 zł netto. Wnosimy o wyjaśnienie czy jest to kwota, tożsama z tą, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający, najpóźniej przed 
otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Nie ma natomiast żadnych przeszkód prawnych, by zamawiający podał taką kwotę w SWZ lub w 
trybie udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców. W przypadku takiej sytuacji zamawiający co najwyżej i tak będzie 
obowiązany najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o 
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W wyroku KIO/UZP 586/09; KIO/UZP 600/09, który wprawdzie 
zapadł na gruncie wcześniejszego stanu prawnego ale nadal zachowuje swoją aktualność Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła 
podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 86 ust. 3 Pzp przez umieszczenie we wzorze umowy 
kwoty stanowiącej maksymalne zobowiązanie zamawiającego. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej przepis art. 86 ust. 3 Pzp 
zobowiązuje jedynie zamawiającego do podania bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty (analogicznie art. 222 ust. 4 NPzp - 
tyle, że najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która 
zwykle wynika z możliwości finansowych zamawiającego określonych w stosownym dokumencie. Podanie kwoty, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia we wzorze umowy nie prowadzi do naruszenia art. 86 ust. 3 Pzp, ponieważ nie jest 
równoznaczne z tym, że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający nie poda tej kwoty. Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 
również uwagę, że informacja na temat kwoty środków posiadanych przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia może 
być także uzyskana w drodze dostępu do informacji publicznej. Zwracamy także uwagę na to, że w aktualnych realiach 
rynkowych wcześniejsze zaznajomienie wykonawców z kwotą jaka ma zostać przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 
przynosi pozytywny aspekt w postaci zmniejszenia ryzyka konieczności unieważnienia postępowania, właśnie z uwagi na brak 
środków. Wykonawcy, którzy mają świadomość za jakie maksymalne wynagrodzenie zamawiający może powierzyć wykonanie 
robót, w swoich ofertach będą jeszcze mocniej dążyć do przyjęcia takiej organizacji robót i takich rozwiązań technologicznych, 
które przy zachowaniu wymogów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia pozwolą na zaoferowanie i wykonanie robót w 
przewidzianym budżecie. Z drugiej strony zamawiający mogą uniknąć sytuacji gdy, w przypadku faktycznego rozdźwięku 
pomiędzy wysokością kwoty ujętej w planie zamówień i kwotą, która zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, wykonawcy 
będą sugerowali się tą pierwszą kwotą, która została wcześniej upubliczniona i często jest wyższa od środków, które zamawiający 
faktycznie zamierza wydatkować na wykonanie zamówienia. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z OPZ punkt 3.j) kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Śląskiego, Uchwała Sejmiku nr VI/46/1/2022 z dnia 29.08.2022r. poz. WPF.III.B.49 (kwota obejmuje 
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Limity wydatków w 
poszczególnych latach obejmują zarówno udział własny jak i poszczególne transze dofinansowania. 
Zapytanie 9 
Wykonawca zwraca się o zmianę warunku SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dopuszczając możliwość 
legitymowania się nabytym doświadczeniem w okresie ostatnich 6 lat, zgodnie z zapisem poniżej:  
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:  
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o łącznej wartości minimum 
30 000 000,00 zł brutto w tym minimum:  
- jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, łukowej) i 
rozpiętości minimum 50m  
oraz  
- jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową,  
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, 
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 
Zauważyć bowiem po pierwsze należy, iż przepis §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) pozostaje przepisem względnie obowiązującym. O powyższym świadczy użyte 
przez ustawodawcę sformułowanie „Zamawiający może”. Tym samym Zamawiający ma uprawnienie do modyfikacji 
przedmiotowego przepisu wedle własnych potrzeb. Następnie zauważyć należy, iż na przełomie ostatnich 6-lat technologie 
realizacji robót mostowych nie uległy znacznym zmianom. Dlatego też doświadczenie nabyte przez oferentów w ostatnich 6 
latach będzie zabezpieczało interesy Zamawiającego w takim samym stopniu, a jednocześnie rozszerzy krąg oferentów mogących 
wziąć udział w niniejszym postępowaniu co z kolei przełoży się na korzyść Zamawiającego w otrzymaniu większej ilości 
konkurencyjnych ofert.  
Dodatkowo wskazujemy, iż Wykonawca na chwilę obecną posiada wymagane doświadczenie w ostatnich pięciu 
latach, aczkolwiek z obawy o możliwość przedłużenia się procedury przetargowej o zaledwie nawet kilku dni, co 



 

spowoduje brak możliwości legitymowaniem się doświadczeniem, wnioskuje o wydłużenie tego czasu do okresu 
legitymowania się doświadczeniem z ostatnich 6 lat.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający w dniu 14.09.2022 r., pismem nr WK.2810.10-WM/PN/220812/1.2022.MMAR.15195.22 dokonał zmiany warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 8.1.14/4.a SWZ. 
Zapytanie 10 
Zgodnie z SWZ pkt. 8.1.1 ppkt. 4.a 
„W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 
dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o łącznej wartości minimum 30 000 000,00 
zł brutto w tym minimum: 
- jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, 
łukowej) i rozpiętości minimum 50m oraz 
- jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową, 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy…”. Zgodnie z Obwieszczeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia: §2 pkt. 5 „W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 
1) o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;“ 
W związku z powyższym w celu zapewnienia większego poziomu konkurencji w w/w postępowaniu Wykonawca wnosi o zmianę 
zapisów SWZ na następujące: 
„W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu 
mostowego o łącznej wartości minimum 30 000 000,00 zł brutto w tym minimum: 
- jedna robota z przęsłem o konstrukcji nośnej stalowej (np. blachownicowej, zespolonej, skrzynkowej, 
łukowej) i rozpiętości minimum 50m oraz 
- jedna robota nad zelektryfikowana linią kolejową, 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy…”. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający w dniu 14.09.2022 r., pismem nr WK.2810.10-WM/PN/220812/1.2022.MMAR.15195.22 dokonał zmiany warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie pkt. 8.1.14/4.a SWZ. 
Zapytanie 11 
Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na określenie przez Zamawiającego wymogu wprowadzenia tymczasowej 
organizacji ruchu w terminie do 31.12.2022 r. wnosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Zamawiający przewiduje zawarcie z 
Wykonawcą umowy na realizację przedmiotu postępowania. Brak określenia tergo terminu przez Zamawiającego implikuje brak 
niezbędnej informacji do podjęcia decyzji, czy uzyskanie nowego zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu należy 
ująć w ofercie cenowej, czy też nie. Dodatkowo Zamawiający określił, że termin na uzyskanie nowego zatwierdzenia nie będzie 
podstawą do ewentualnej zmiany terminu umownego, pomimo faktu, że w celu uzyskania zatwierdzenia projektu konieczne 
będzie uzyskanie przez Wykonawcę szeregu opinii i uzgodnień – opinia KWP w Katowicach, opinia GDDKiA Katowice, opinia 
Starosty Lublinieckiego, opinia ZDW w Katowicach, opinia ZTM w Katowicach. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego termin rozpatrzenia wniosku to minimum 30 dni. Z uwagi na złożoność zagadnienia 
można przewidywać, że łączny termin dla przedmiotowego zagadnienia może wynosić ok. 2 – 3 miesięcy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy powinno nastąpić w terminie związania ofertą, który wynosi 90 dni i dla tego 
terminu wprowadzono zapisy OPZ punkt 53. Nadmieniamy, że zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu z dnia 02 
czerwca 2020r. pismem KT-RIR.8022.299.2020.KAS KT-RIR.KW-00869/20 nakazuje wprowadzenie organizacji ruchu do dnia 31 
grudnia 2022r. w całości lub części. Mając na uwadze możliwość niezawionego przez Wykonawcę przesunięcia terminu 
podpisania umowy, oferenci kalkulując cenę jednostkową poz. 162 kosztorysu ofertowego nie powinni uwzględniać w kalkulacji 
ceny jednostkowej kwoty niezbędnej na opracowanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu. W 
przypadku przedłużonej procedury przetargowej do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie i uzgodnienie projektu 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót natomiast rozliczenie kosztu tej dokumentacji (oraz ewentualnych zmian 
wynikających z opracowania tej dokumentacji) nastąpi w ramach kwoty tymczasowej. Na opracowanie przedmiotowego projektu 
Wykonawca uwzględni stosowna rezerwę czasową w harmonogramie robót. Należy również wziąć pod uwagę, że uzgodnienia 
związane z czasowym wejściem w tereny kolejowe, opisana w OPZ pkt 37 i 37 konieczność aktualizacji przez Wykonawcę 
dokumentacji przebudowy sieci energetycznych i telekomunikacyjnych wymagają porównywalnego okresu czasu co 
przedmiotowa aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu. 
Zapytanie 12 
Dotyczy tymczasowej organizacji ruchu. Wnosimy o wyjaśnienie, czy z uwagi na trwające postępowanie i wymóg stawiany w 
OPZ, dotyczący ewentualnego obowiązku uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
Zamawiający nie przewiduje w okresie trwania postępowania przetargowego samodzielnego uzyskania prolongaty ww. 
zatwierdzenia lub nowego zatwierdzenia. Zwracamy uwagę, również w świetle zmiany terminu 
składania ofert, że ww. procedura umożliwiłaby na uniknięcie obecnego, bardzo realnego, ryzyka zarówno Wykonawcy, jak i 
Zamawiającego, że z uwagi na czas trwania ww. procedury, termin wykonania zadania mógłby zostać niedotrzymany z uwagi 
na okoliczności, których obydwie strony obecnie nie są w stanie przewidzieć. Jednocześnie przełożenie przez Zamawiającego 
odpowiedzialności za uzyskanie zatwierdzenia projektu, którego data opracowania to niemal 4 lata przed terminem 
wprowadzenia (luty 2019 r.) implikuje znaczne ryzyko, że wiele rozwiązań zawartych w ww. projekcie będzie musiało być 
zaprojektowanych w inny sposób. Dodatkowo wskazujemy, że zakres tymczasowej organizacji ruch nie ogranicza się do samego 
obiektu mostowego, a obejmuje znaczną ilość dróg i skrzyżowań różnych kategorii, znajdujących się w różnych zarządach, co z 
kolei powoduje możliwość występowania odmiennych warunków możliwości organizacji ruchu, niż miało to miejsce w 2019 roku. 
Wyjaśnienie 
Opracowany w 2019r. projekt czasowej organizacji ruchu uzyskał wymagane zatwierdzenie na podstawie aktualnych uzgodnień. 
Zamawiający w trakcie procedury przetargowej podejmie próbę prolongaty zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu. 



 

Zapytanie 13 
Dotyczy OPZ, pkt 42. Wnosimy o wyjaśnienie, które z robót objętych przedmiotem postępowania mają być lub będą kontynuacją 
robót rozpoczętych przez innego Wykonawcę. 
Wyjaśnienie 
Przedmiotowy zapis OPZ pkt. 42 dotyczy przypadku, w którym Zamawiający siłami własnymi, przed terminem podpisania umowy 
z Wykonawcą robót, rozpocznie roboty budowlane np. rozpoczynając odhumusowanie terenu, częściową wycinkę drzew, 
wytyczenie obiektu czy wprowadzenie w części czasowej organizacji ruchu. 
Zapytanie 14 
Dotyczy dostępu do terenu budowy. Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje przekazanie terenu budowy w całości, 
czy przewidywane są częściowe przekazania terenu budowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający przewiduje przekazanie terenu budowy w całości. 
Zapytanie 15 
Dotyczy dostępu do terenu budowy. Wnosimy o wyjaśnienie, czy w trakcie realizacji robót objętych niniejszym postępowaniem, 
Zamawiający przewiduje prowadzenie, na przekazanym terenie budowy, jakichkolwiek innych robót przez inne podmioty. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z OPZ pkt. 54 przewiduje się możliwość realizacji podświetlenia konstrukcji obiektu innemu podmiotowi niż Wykonawca 
realizujący roboty zasadnicze związane z rozbiórką i budową wiaduktu. Zamawiający nie wyklucza również możliwości realizacji 
robót na terenie kolejowym przez służby PKP a także przejścia przez teren budowy instalacjami obcymi na podstawie innych 
decyzji administracyjnych. 
Zapytanie 16 
Dotyczy dostępu do terenu budowy. Wnosimy o wyjaśnienie, czy w trakcie realizacji robót objętych niniejszym postępowaniem 
Zamawiający przewiduje występowanie utrudnień i ograniczeń w dostępie do terenu budowy mogących powodować ograniczenia 
w możliwym prowadzeniu robót. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z OPZ pkt 18 przewiduje się realizację na terenie budowy innych robót niż objęte przedmiotem zamówienia. W przypadku 
takiej konieczności, w uzgodnieniu z Wykonawcą i kierownikiem budowy przewiduje się możliwość wyłączenia części terenu 
budowy celem realizacji tych robót. Koordynacja robót pozostaje po stronie Wykonawcy rozbiórki i budowy wiaduktu, jednakże 
musi on uwzględnić przypadek realizacji robót przez innego wykonawcę w opisanym przypadku. Każdy taki przypadek i jego 
wpływ na ograniczenia w prowadzeniu robót rozpatrywany będzie indywidualnie pod kątem wpływu na termin realizacji zadania. 
Zapytanie 17 
Warunki Umowne. Par 6 pkt III lit f) – Wykonawca prosi o usunięcie ww. zapisu mając na uwadze niepewność cen. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy, w zakresie § 6 III ust. 1 lit. f) Warunków 
Umownych do Umowy. Wyjaśniamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje 
warunki przyszłej umowy (projektowane postanowienia umowy), na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia. 
Zamawiający, działając zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), zawarł w SWZ (w projektowanych 
postanowieniach umowy) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Tym samym zapisy § 6 III 1 
lit. f) Warunków Umownych do Umowy są zgodne z ustawą PZP. 
Należy zauważyć, że istotą i naturą stosunku cywilnoprawnego, jaką jest umowa dwustronna odpłatna, jest ekwiwalentność 
świadczeń, z reguły świadczenia niepieniężnego i wynagrodzenia pieniężnego. W umowach w sprawach zamówień publicznych 
ta zasada jest szczególnie podkreślona (związanie zakresem świadczenia zawartym w ofercie i, co do zasady, niezmienność 
umówionego wynagrodzenia). Usunięcie § 6 III 1 lit. f) Warunków Umownych do Umowy, zgodnie z żądaniem wykonawcy 
mogłoby realnie doprowadzić do stanu niezgodności właśnie z naturą i istotą stosunku prawnego, jakim jest umowa w sprawie 
zamówienia publicznego. Zakładając, że kwestie umowy podwykonawczej, w tym określenie wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy, pozostawione są wyłącznie woli wykonawcy i ich w tym zakresie dotyczy zasada swobody umów, zaś ingerencja 
zamawiającego jest niedopuszczalna, można dojść do wniosku, że zamawiający może nie mieć realnego wpływu na określenie 
rzeczywistej kwoty wynagrodzenia, jakie należałoby zapłacić wykonawcy lub podwykonawcom. W konsekwencji może się 
spodziewać wydatków przekraczających umówione wynagrodzenie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (por. orzeczenie 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 lutego 2014 r. sygn. akt Aca 746/13). Z punktu widzenia obowiązków zamawiającego, 
oczywista jest potrzeba zachowania pewności i racjonalności przy gospodarowaniu środkami publicznymi. Następstwem 
przyznania racji propozycji zawartej w piśmie wykonawcy może być wybór oferty, która – jako zawierająca rażąco niską cenę – 
powinna być odrzucona. Skoro bowiem rzeczywista wartość wynagrodzenia wykonawcy i podwykonawców przewyższałaby cenę 
ofertową, to cena ta jest oczywiście niewiarygodna i nierealna. Alternatywną, hipotetyczną, lecz realną konsekwencją takiego 
stanu rzeczy, byłoby doprowadzenie do wyboru oferty, która w rzeczywistości nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu 
ustawy PZP. Tym samym należy stwierdzić, że zamawiający ma prawo wprowadzić własne wymagania dotyczące umowy o 
podwykonawstwo, a zapisy § 6 III 1 lit. f) Warunków Umownych do Umowy nie naruszają obowiązujących przepisów prawa. W 
związku z powyższym podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje 
warunki przyszłej umowy na etapie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach zostały ustalone wzorce umów wraz z warunkami umownymi (projektowane postanowienia umowy) i tak określone 
zapisy są stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 
Stosowane zapisy to wyraz troski zamawiającego o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych. Zamawiający – Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, a także działa w 
interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnych (co do kwoty) płatności w zakresie 
podwykonawstwa. Wprowadzone w projektowanych postanowieniach umowy unormowanie, zawierające limit cenowy, ma na 
celu uchronienia się przed zobowiązaniem pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą rodzącym skutki finansowe przekraczające 
wartość przedmiotu zamówienia. Uważamy, że motywacja zamawiającego dotycząca ochrony interesu publicznego oraz 
dodatkowo interesu podwykonawcy, który jest z reguły podmiotem słabszym i bardziej uzależnionym od wykonawcy jest zgodna 
z zasadami współżycia społecznego i zasługuje na ochronę prawną. Oczywistym jest także, iż w uzasadnionych okolicznościach, 
zapisy zawartych umów mogą być zmieniane (w formie aneks) – jednakże zawsze powinno się to odbywać na zasadach opisanych 
w postanowieniach umownych. 
 



 

Zapytanie 18 
Warunki Umowne. Par 7 I A – W jaki sposób zostanie dokonany odbiór częściowy, w przypadku nieistotnych wad prac?  
Wyjaśnienie 
W § 7 I A. po ust. 2 Warunków Umownych do Umowy zamawiający dodaje ust. 2a w brzmieniu: 
„2a.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin 
usunięcia wad nie może być dłuższy niż 30 dni. W przypadku ponownego stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru  kończy odbiór, a 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia i ponownego zawiadomienia Zamawiającego, zgodnie z ust. 1. Okres od 
pierwszego zawiadomienia Zamawiającego do kolejnego (po usunięciu wad) wliczany jest do czasu realizacji zadania.” 
Zapytanie 19 
Warunki Umowne. Par 7 I B pkt 4 – Wykonawca wskazuje, że nieistotne wady nie mogą stanowić podstawy do odmowy odbioru 
– zwraca się z wnioskiem o zmianę wskazanej regulacji.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany projektowanych postanowień umowy, w zakresie § 7 I B. ust. 4 Warunków Umownych 
do Umowy. Wyjaśniamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje warunki przyszłej 
umowy (projektowane postanowienia umowy), na etapie przygotowania specyfikacji warunków zamówienia.  
Zapytanie 20 
Warunki Umowne. Par 9 ust 1 lit. l) – Wykonawca prosi o usunięcie wskazanej kary umownej, w szczególności wobec zastrzeżonej 
przez Zamawiającego kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany § 9 ust. 1 lit. l Warunków Umownych do Umowy, w przedmiotowym zakresie. W 
świetle powyższego podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje warunki 
przyszłej umowy na etapie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, w tym 
dotyczące kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący wykonawców. 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami 
publicznymi, a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnego, 
terminowego i solidnego wykonawstwa. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z 
założenia powinien skupić się na zapewnieniu realizacji ww. wymogów, co z kolei służy należytemu wykonaniu inwestycji 
publicznych.  
Zapytanie 21 
Warunki Umowne. Par 9 ust 1 lit m) –Wykonawca wnosi o zastrzeżenie na jego rzecz kary umownej z tytułu odstąpienia przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości i na zasadach jak dla 
Zamawiającego. A w przypadku uwzględnienia powyższego wniosku także o zmianę par 9 ust. 6 , w ten sposób by Wykonawca 
był uprawniony do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany § 9 ust. 1 lit. m) Warunków Umownych do Umowy, w przedmiotowym zakresie. W 
świetle powyższego podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje warunki 
przyszłej umowy na etapie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, w tym 
dotyczące kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący wykonawców. 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami 
publicznymi, a także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnego, 
terminowego i solidnego wykonawstwa. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z 
założenia powinien skupić się na zapewnieniu realizacji ww. wymogów, co z kolei służy należytemu wykonaniu inwestycji 
publicznych. Jednocześnie informujemy, że projektowane postanowienia umowy w zakresie kar umownych (w tym zwłaszcza § 
9 ust. 6 Warunków Umownych do Umowy) dostosowano do wymogów zawartych w „Standardach zawierania umów 
cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego”, które zostały przyjęte 
Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.04.2020 r. 
Zapytanie 22 
Warunki Umowne. Par 9 ust 1 lit p i q – Wykonawca prosi o usunięcie wskazanych regulacji jako nadmiernie uciążliwych, mając 
na uwadze zakres zastrzeżonych przez Zamawiającego kar umownych. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany § 9 ust. 1 lit. p) i q) Warunków Umownych do Umowy, w przedmiotowym zakresie. 
Jednocześnie informujemy, że projektowane postanowienia umowy w zakresie kar umownych dostosowano do wymogów 
zawartych w „Standardach zawierania umów cywilnoprawnych z podmiotami zewnętrznymi przez jednostki organizacyjne 
Województwa Śląskiego”, które zostały przyjęte Uchwałą nr 923/120/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 
22.04.2020 r. 
Zapytanie 23 
Warunki Umowne. Par 9 ust 2 – Wykonawca prosi o usunięcie wskazanego zapisu, wysokość zastrzeżonych na niego kar w 
wysokości 100 zł za każdy przypadek Zwłoki Zamawiającego w wykonaniu przez niego obowiązków z umowy łącznie z brakiem 
zastrzeżenia na jego rzecz możliwości dochodzenia roszczenia ponad zastrzeżoną karę umowną jest zapisem abuzywnym.  
Wyjaśnienie 
Niezrozumiała jest prośba, dotycząca usunięcia § 9 ust. 2 Warunków Umownych do Umowy. Zapis jw., stanowi, iż Wykonawca 
może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej, a tym samym jest korzystny dla wykonawcy. 
Zapytanie 24 
Warunki Umowne. Par 9 ust 3 – Wykonawca wnosi o obniżenie łącznego limitu kar umownych do 20% wynagrodzenia netto. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany § 9 ust. 3 Warunków Umownych do Umowy, w przedmiotowym zakresie. W świetle 
powyższego podkreślamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego to zamawiający opracowuje warunki przyszłej 
umowy na etapie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosowane w umowie zapisy, w tym dotyczące 
kar umownych, to wyraz troski zamawiającego o przestrzeganie terminów i czynnik dyscyplinujący wykonawców. Zamawiający 
– Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – jest jednostką sektora finansów publicznych: dysponuje środkami publicznymi, a 
także działa w interesie publicznym, w związku z powyższym zasadnym jest zagwarantowanie pewnego, terminowego i solidnego 
wykonawstwa. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z założenia powinien skupić się 
na zapewnieniu realizacji ww. wymogów, co z kolei służy należytemu wykonaniu inwestycji publicznych.  



 

Zapytanie 25 
Warunki Umowne. Par 11 ust. 3 – Wykonawca prosi o uzupełnienie przesłanek odstąpienia o wskazanie obowiązku 
Zamawiającego do uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy terminu na zaniechanie uchybień, pod rygorem odstąpienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany § 9 ust. 3 Warunków Umownych do Umowy, w przedmiotowym zakresie. Wszystkie 
okoliczności opisane w ww. regulacji mają istotne znaczenie dla realizacji zadania i wyznaczanie jakiekolwiek terminu na 
zaniechanie uchybień może spowodować dalszy, przedłużający się stan niepewności, a w konsekwencji nawet brak realizacji 
zadania, co przy pilnej konieczności realizacji zadań o charakterze publicznym jest niezmiernie istotne. Dodatkowo wszystkie, 
opisane w  § 9 ust. 3 Warunków Umownych do Umowy, okoliczności odnoszą się do faktów, które mogą zaistnieć po stronie 
wykonawcy. Tym samym wykonawca mając w tym zakresie wiedzę powinien liczyć się z konsekwencjami opisanymi w ww. 
regulacji. 
Zapytanie 26 
Warunki Umowne. Par 11 ust. 5 i 6 – Wykonawca prosi o weryfikację procedury w przypadku odstąpienia od Umowy, w 
szczególności o: ust. 5 lit. c – o usunięcie zdania „jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada” oraz ust. 6 lit a) poprzez usunięcie wadliwego odesłania do ust. 6.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany § 11 ust. 5 Warunków Umownych do Umowy, w przedmiotowym zakresie. 
Jednocześnie, w § 11 ust. 6 Warunków Umownych do Umowy prostuje się oczywistą omyłkę; jest: „ust. 6” powinno być: „ust. 
5”. 
Zapytanie 27 
Warunki Umowne. Par 12 pkt V 3 a) – Wykonawca wskazuje na wadliwe odesłanie do ust. 1. 
Wyjaśnienie 
W § 12 V ust. 3 lit. a) Warunków Umownych do Umowy prostuje się oczywistą omyłkę; jest: „ust. 1” powinno być: „ust. 2”. 
Zapytanie 28 
OPZ pkt  5 – zgodnie z OPZ – „Umowa o nadzór autorski zawarta między Zamawiającym a Projektantem nie obejmuje ww. 
wniosków Wykonawcy” – Czy wobec powyższego w przypadku zgodnej z postanowieniami Umowy zmiany technologii robót 
uzyskanie akceptacji Projektanta następuje na koszt Wykonawcy, ale Projektant na mocy zawartej z Zamawiającym umowy jest 
obowiązany wypowiedzieć się co do zmiany?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający jednoznacznie sprecyzował wymagania (zarówno materiałowe jak i konstrukcyjne) celem prawidłowej realizacji 
robót. Jeżeli w trakcie realizacji robót Wykonawca wystąpi z propozycją zastosowania materiału równoważnego bądź zmiany 
technologii wykonywania robót, wówczas zgodnie z zapisem OPZ punkt 5, akceptację przedmiotowej zmiany przez projektanta 
powinien uzyskać własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 
Zapytanie 29 
Zgodnie z zapisami umowy §3 pkt. IV. Ubezpieczenie Wykonawcy 
„1. Wykonawca zobowiązuje się, począwszy od daty podpisania Umowy do daty upływu terminu rękojmi i gwarancji, że będzie 
ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umownej i deliktowej, z zastrzeżeniem ust. 2 w związku z 
wykonaniem Umowy na sumę: 
a) nie mniejszą niż: 6 000 000,00 zł 
b) w razie podlimitu na 1 szkodę lub sumę ubezpieczenia – na sumę nie mniejszą niż 20% wartości 
Umowy.” 
Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje złożenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ważnością na okres 
realizacji i obowiązkiem przedłużania polisy na kolejne okresy roczne w czasie trwania gwarancji i rękojmi? 
Czy Zamawiający na okres gwarancji i rękojmi zaakceptuje polisę OC działalności wykonawcy? 
Wyjaśnienie 
Projektowane postanowienia umowy, w zakresie § 3 IV Warunków Umownych do Umowy, są czytelne i ich treść, zdaniem 
zamawiającego, nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych. Postanowienia § 3 IV Warunków Umownych do Umowy wyraźnie 
stanowią, że: „Wykonawca zobowiązuje się, począwszy od daty podpisania Umowy do daty upływu terminu rękojmi i gwarancji, 
że będzie ubezpieczony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umownej i deliktowej, z zastrzeżeniem ust. 2 (…).”. 
Dodatkowo w § 3 IV ust. 2 Warunków Umownych do Umowy wskazano, iż: „Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno 
odnosić się wyłącznie do niniejszej Umowy”. 
Zamawiający zaakceptuje złożenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z ważnością na okres realizacji i obowiązkiem 
przedłużania polisy na kolejne okresy roczne w czasie trwania gwarancji i rękojmi. 
Zapytanie 30 
Proszę o informację czy w ramach nieistotnej zmiany projektu Zamawiający dopuszcza optymalizację posadowienia obiektu (w 
tym np. zamianę na inny rodzaj pali)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o zmianę pozycji rozliczeniowej nr 50 i 51 
na poz. 1 rycz. (jeden ryczałt). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji posadowienia obiektu. 
Zapytanie 31 
Proszę o informacje czy w ramach nieistotnej zmiany projektu Zamawiający dopuszcza optymalizację konstrukcji stalowej 
obiektu w zakresie rozwiązań powodujących zmiany ilości poszczególnych asortymentów podlegających obmiarowi ? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji konstrukcji stalowej. 
Zapytanie 32 
Proszę o informację czy w ramach nieistotnej zmiany projektu Zamawiający dopuszcza optymalizację konstrukcji stalowej 
obiektu np. na konstrukcję Network Arch (skośne, krzyżujące się zawiesia) wraz z zastosowaniem walcowanych profili 
wysokowytrzymałych? w przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o zmianę pozycji rozliczeniowej od 94 do 99 na poz. 1 rycz. 
(jeden ryczałt). 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji konstrukcji stalowej. 
Zapytanie 33 
Proszę o informację czy zamawiający posiada Prawa Autorskie do projektu. 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do projektu. 
Zapytanie 34 
Proszę o informację na kim spoczywa koszt Nadzory Autorskiego. Czy oferent ma przewidzieć ten koszt w ofercie? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający odrębnym postępowaniem zapewni nadzór autorski. Kosztu nadzoru autorskiego nie należy uwzględniać w ofercie 
na roboty budowlane związane z rozbiórka i budową wiaduktu. 
Zapytanie 35 
Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zamianę gruntu spoistego za przyczółkiem na standardowa zasypkę z gruntu 
niespoistego z wykonaniem warstwy odcinającej z folii PEHD lub warstwy chudego betonu? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z OPZ punkt 50 do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu technologicznego skrzydeł z gruntu zbrojonego 
uwzględniającego odwodnienie zasypki przyczółka i konstrukcji z gruntu zbrojonego. Szczegółowe rozwiązania separacji gruntu 
nieprzepuszczalnego i przepuszczalnego wynikać będą z przyjętych w tym opracowaniu rozwiązań. Należy przyjąć zasadę 
maksymalnego wykorzystania gruntu z wykopów (przynajmniej do poziomu terenu istniejącego). 
Zapytanie 36 
Z uwagi na niesymetryczne obciążenie wsporników podłożyskowych Podpór P4 i P5. W PAB przedstawiono Modele obliczeniowe 
podpór ( jednak brak wyciągu z obliczeń oraz powstałych naprężeń maksymalnych). Z uwagi na znaczne siły rozciągające w 
elemencie wspornika podłożyskowego proszę o informację czy takie rozwiązanie konstrukcyjne podpory zapewni właściwą 
trwałość konstrukcji podczas eksploatacji. Przedstawiona ilość zbrojenia w konstrukcji wsporników sugeruje powstanie 
znaczących sił w konstrukcji wspornika. Należy pamiętać o wykonaniu Zakładów konstrukcyjnych dla każdego z prętów co przy 
takiej ilości może spowodować iż nie spełnianiu warunków otulenia zbrojenia przez beton (czyli minimalnych przerw pomiędzy 
prętami zbrojenia). 
Wyjaśnienie 
Dokumentacja projektowa została opracowana i sprawdzona przez osoby posiadające stosowne uprawnienia projektowe. 
Wątpliwości Wykonawcy w zakresie rozwiązań projektowych będą w trakcie robót wyjaśniane na bieżąco w ramach nadzoru 
autorskiego. 
Zapytanie 37 
Zgodnie z zapisem OPZ pkt 42. „Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót (również w przypadku kontynuacji robót 
rozpoczętych przez innego Wykonawcę)”. Prosimy o informację w jaki sposób należy rozumieć niniejszy zapis, jakiego innego 
Wykonawcę ma na myśli Zamawiający? 
Wyjaśnienie 
Przedmiotowy zapis OPZ pkt. 42 dotyczy przypadku, w którym Zamawiający siłami własnymi, przed terminem podpisania umowy 
z Wykonawcą robót, rozpocznie roboty budowlane np. rozpoczynając odhumusowanie terenu, częściową wycinkę drzew, 
wytyczenie obiektu czy wprowadzenie w części czasowej organizacji ruchu. 
Zapytanie 38 
Zgodnie z opisem OPZ pkt 47 należy wykonać komplet badań próbnego obciążenia pali obejmujący przeprowadzenie 5 
statycznych próbnych obciążeń oraz 3 obciążenia dynamiczne. Prosimy o potwierdzenie ilości próbnych obciążeń do wykonania. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza ilość próbnych obciążeń zgodnie z OPZ pkt 47 tj. 5 statycznych próbnych obciążeń oraz 3 obciążenia 

dynamiczne. 

Zapytanie 39 
Prosimy o potwierdzenie informacji, że dylatacje należy wyposażyć w nakładki wyciszające? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza wymogi w zakresie dylatacji modułowych opisane w p.49 OPZ, w tym konieczność wyposażenia 

urządzeń dylatacji modułowych w nakładki wyciszające. 

Zapytanie 40 
Zgodnie z opisem OPZ pkt 50 elementy prefabrykowane muru oporowego z gruntu zbrojonego należy wykonać z zewnętrzną, 
grubą (około 2 cm) fakturą przykładowo z kamienia łamanego. Prosimy o potwierdzenie konieczności zachowania faktury oraz 
wskazania konkretnego rodzaju kamienia. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza konieczność wykonania skrzydeł z gruntu zbrojonego opisanych w p.50 OPZ z grubą fakturą np. 

kamienia łamanego. Analogicznie jak w przypadku powierzchni betonu przyczółków (OPZ pkt 51) to Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia trzy propozycje rozwiązań faktury betonu. 

Zapytanie 41 
Zgodnie z opisem OPZ pkt 51 powierzchnie betonu przyczółków należy wykonać z zewnętrzną, grubą (około 2 cm) fakturą z 
przykładowo kamienia łamanego. Prosimy o potwierdzenie konieczności zachowania faktury oraz wskazania konkretnego rodzaju 
kamienia.  
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza konieczność wykonania zewnętrznych (widocznych) powierzchni betonowych przyczółków opisanych w 
p.51 OPZ z grubą fakturą np. kamienia łamanego. Zgodnie z zapisami OPZ w tym zakresie Wykonawca przedłoży na etapie 
opracowania Projektu Technologii wykonania przedmiotowych robót trzy propozycje faktury docelowej.  
Zapytanie 42 
Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy nieodpłatnie teren pod plac składowy i zaplecze 
budowy w rejonie prowadzonych prac? Jeśli tak, to prosimy wskazać teren, który będzie udostępniony Wykonawcy. 
Wyjaśnienie 
Wytyczne w tym zakresie opisano w p.55 i p.64 OPZ. Teren, którym dysponuje Zamawiający (objęty zakresem decyzji ZRID) 
zostanie udostępniony Wykonawcy nieodpłatnie. 
Zapytanie 43 
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji 
zamówienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający odsyła do zapisów zawartych w punktach: 69, 53, 37, 36, 24 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 



 

Zapytanie 44 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu 
technologii nie gorszych niż w niej zawartych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający odsyła do zapisów zawartych w p.5 OPZ. 
Zapytanie 45 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizacje gabarytów i zbrojenia fundamentów podpór? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów i zbrojenia fundamentów podpór. 
Zapytanie 46 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów i zbrojenia korpusów podpór skrajnych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów i zbrojenia korpusów podpór skrajnych. 

Zapytanie 47 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów i zbrojenia trzonów filarów? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów i zbrojenia trzonów filarów. 
Zapytanie 48 
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w konstrukcji płyty pomostowej przęseł 1-3 i 4’-6? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w konstrukcji płyty pomostowej przęseł 1-3 i 4’-6’. 
Zapytanie 49 
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w układzie statycznym płyty pomostowej przęseł 1- 3 i 4’-6? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w układzie statycznym płyty pomostowej przęseł 1-3 i 4’-6’. 
Zapytanie 50 
Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w posadowieniu obiektu polegające na zmianie technologii posadowienia? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza zmian w posadowieniu obiektu polegających na zmianie technologii posadowienia, chyba że 
wynikałoby to wyłącznie z zupełnie odmiennych warunków geologicznych mających wpływ na zaprojektowaną technologię pali 
wielkośrednicowych. 
Zapytanie 51 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizacje średnic i długości pali wielkośrednicowych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji średnic i długości pali wielkośrednicowych. 

Zapytanie 52 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie muru oporowego z bloczków drobnowymiarowych? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z p.50 OPZ niedopuszczalne będzie wykonanie ściany oporowej skrzydeł z gruntu 
zbrojonego z bloczków drobnowymiarowych. 
Zapytanie 53 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabaryty stalowej konstrukcji przęsła 3’-4? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów stalowej konstrukcji przęsła 3’-4’. 
Zapytanie 54 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali konstrukcyjnej przęsła 3’-4? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji stali konstrukcyjnej przęsła 3’-4’. 
Zapytanie 55 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu podwieszenia płyty pomostowej przęsła 3’-4? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany układu podwieszenia płyty pomostowej przęsła 3’-4’. 
Zapytanie 56 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów traconych grodzic stalowych? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pozycją 46 Kosztorysu ofertowego oraz załączonym aktualnym kompletem STWiORB w tym M.11.01.02 stalowe ścianki 
szczelne stanowią tymczasowe zabezpieczenie ścian wykopów podpór nr 3 i 4. Parametry tymczasowych grodzic stalowych 
wynikać będą z opracowanego przez Wykonawcę projektu technologicznego zabezpieczenia ścian wykopów. 
Zapytanie 57 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości traconych grodzic stalowych? 
Wyjaśnienie 
Ilości grodzic stalowych wynikać będą z będą z opracowanego przez Wykonawcę projektu technologicznego zabezpieczenia ścian 
wykopów, zapewniającego bezpieczne prowadzenie robót w sąsiedztwie torów kolejowych oraz dróg lokalnych. Minimalny zakres 
tymczasowych grodzic obejmuje zabezpieczenie wykopów od strony torów kolejowych. 
Zapytanie 58 
Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z traconych grodzic stalowych i zamianę na tymczasowe? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z pozycją 46 Kosztorysu ofertowego oraz załączonym aktualnym kompletem STWiORB, w tym M.11.01.02, stalowe 
ścianki szczelne stanowią tymczasowe zabezpieczenie ścian wykopów podpór nr 3 i 4. 
Zapytanie 59 
Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali sprężającej? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilości stali sprężającej. 



 

Zapytanie 60 
Zgodnie z WTW SMA 11 S, pkt 5.4.3. „Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to, co najmniej 
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny”. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka 
próbnego? Prosimy o wskazanie zakresu wykonania odcinka próbnego. 
Wyjaśnienie 
Zasadniczo przewidzieć należy wykonanie odcinka próbnego na polecenie Inspektora Nadzoru w przypadku przedłożenia recept 
nawierzchni asfaltowych niezaakceptowanych i niestosowanych na drogach wojewódzkich województwa śląskiego w ramach 
robót nawierzchniowych wykonywanych w roku 2022. Odcinek próbny mogą stanowić dojazdy do obiektu mostowego lub w 
przypadku równoczesnej realizacji przez Wykonawcę robót nawierzchniowych w ramach innych zadań na drogach wojewódzkich 
zarządzanych przez ZDW w Katowicach. Nie przewiduje się odcinków próbnych w obrębie ustrojów nośnych obiektu mostowego. 
Zapytanie 61 
Zgodnie z WTW AC 16 W, pkt 5.4.3. „Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to, co najmniej 
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny”. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania odcinka 
próbnego? Prosimy o wskazanie zakresu wykonania odcinka próbnego. 
Wyjaśnienie 
Zasadniczo przewidzieć należy wykonanie odcinka próbnego na polecenie Inspektora Nadzoru w przypadku przedłożenia recept 
nawierzchni asfaltowych niezaakceptowanych i niestosowanych na drogach wojewódzkich województwa śląskiego w ramach 
robót nawierzchniowych wykonywanych w roku 2022. Odcinek próbny mogą stanowić dojazdy do obiektu mostowego lub w 
przypadku równoczesnej realizacji przez Wykonawcę robót nawierzchniowych w ramach innych zadań na drogach wojewódzkich 
zarządzanych przez ZDW w Katowicach. Nie przewiduje się odcinków próbnych w obrębie ustrojów nośnych obiektu mostowego. 
Zapytanie 62 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy z przeglądu stanu istniejącego wiaduktu? Prosimy o jej udostępnienie. 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie dysponuje ekspertyzą przeglądu stanu istniejącego wiaduktu ani jakąkolwiek dokumentacją archiwalną w 
zakresie istniejącego wiaduktu zgodnie z zapisami zawartymi w p.26 OPZ. 
Zapytanie 63 
Pragniemy zwrócić uwagę, że przy rozbiórce podpory nr 1 konieczny będzie rozkop oraz rozbiórka obustronnych zejść. W 
odniesieniu do pozycji kosztorysowej nr 143 prosimy o informację jakiego zakresu dotyczy przedstawiona ilość czyszczenia 
powierzchni betonowych istniejących schodów skarpowych? 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej istniejące biegi schodowe przewidziano do remontu a nie do rozbiórki. Z 
powyższego założenia wynika, iż Wykonawca robót powinien przyjąć taką technologię robót rozbiórkowych w obrębie podpory 
nr 1 aby utrzymać biegi schodowe zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej. Możliwa jest też rozbiórka i odbudowa 
przedmiotowych biegów schodowych jeśli Wykonawca robót uzna to za korzystniejsze cenowo niż alternatywne zabezpieczenie 
robót rozbiórkowych, jednakże takie założenie powinien uwzględnić w pozycji nr 139 (z jednostką obmiarową m2). Poz.139 i 143 
dotyczą zakresu obejmującego wszystkie biegi schodowe zlokalizowane w obrębie obiektu mostowego będącego przedmiotem 
zamówienia, tj. 2 po stronie zachodniej i 1 po stronie wschodniej wiaduktu. Informacje w zakresie robót obejmujących remont 
schodów jw. zawarto w p.59 OPZ. 
Zapytanie 64 
Pragniemy zwrócić uwagę, że przy rozbiórce podpory nr 1 konieczny będzie rozkop oraz rozbiórka obustronnych zejść. W związku 
z powyższym prosimy o informację czy istniejące zejścia schodowe znajdujące się przy podporze nr 1 należy częściowo rozebrać 
a następnie odbudować? Prosimy o podanie ilości oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić powyższe 
roboty.  
Wyjaśnienie 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 i wytycznymi zawartymi w dokumentach przetargowych, w tym Dokumentacji 
Projektowej i OPZ. 
Zapytanie 65 
Prosimy o informację czy na każdym torze odbywa się regularny ruch pociągów? 
Wyjaśnienie 
Do wyceny należy przyjąć iż po każdym torze może odbywać się regularny ruch pociągów. Uzgodnienia Wykonawcy w tym 
zakresie możliwe na etapie opracowania i uzgodnienia Regulaminu Tymczasowy Prowadzenia Ruchu Pociągów. 
Zapytanie 66 
Prosimy o wskazanie materiałów z rozbiórki, które pozostaną własnością Zamawiającego, a które Wykonawcy? 
Wyjaśnienie 
Do wyceny robót rozbiórkowych należy przyjąć iż wszystkie materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i podlegają 
utylizacji zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, z zastrzeżeniem zapisów p.7 i p.8 OPZ (w odniesieniu do drewna z 
wycinki i złomu z rozbiórki). 
Zapytanie 67 
Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału z rozbiórki, który pozostaje własnością Zamawiającego. 
Wyjaśnienie 
Do wyceny robót rozbiórkowych należy przyjąć iż wszystkie materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy i podlegają 
utylizacji zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Sposób postępowania w zakresie złomu oraz drewna opisano w p.7 
i p.8 OPZ. 
Zapytanie 68 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada uzgodnienia z PKP PLK na rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu? Prosimy o ich 
udostępnienie. 
Wyjaśnienie 
Wszelkie uzyskane uzgodnienia z PKP PLK stanowią integralną część Projektu Zagospodarowania Terenu (część opisowa). 
Pozostałe wytyczne w zakresie uzyskania niezbędnych uzgodnień w zakresie rozbiórki i budowy wiaduktu opisano w p.24 OPZ. 
Zapytanie 69 
Czy Zamawiający posiada zgodę na umieszczenie podpór tymczasowych, przeznaczonych do montażu konstrukcji stalowej na 
terenie kolejowym? 
 



 

Wyjaśnienie 
Zamawiający nie posiada aktualnie zgody na umieszczenie podpór tymczasowych na terenie kolejowym. Wszelkie uzgodnienia 
związane z technologią budowy nowego wiaduktu i rozbiórek na terenie kolejowym leżą w gestii Wykonawcy robót i zgodnie z 
p. 24 OPZ należy je wycenić w poz. 165 Kosztorysu Ofertowego. 
Zapytanie 70 
Czy Zamawiający posiada uzgodniony harmonogram zamknięć torowych i wyłączenia sieci trakcyjnej na czas rozbiórki i budowy 
nowego obiektu? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie posiada uzgodnień w zakresie harmonogramu zamknięć torowych ani też wyłączeń sieci trakcyjnej na czas 
rozbiórki i budowy nowego obiektu. Wszelkie uzgodnienia związane z technologią budowy nowego wiaduktu i rozbiórek na terenie 
kolejowym leżą w gestii Wykonawcy robót i zgodnie z p. 24 OPZ należy je wycenić w poz. 165 Kosztorysu Ofertowego. 
Zapytanie 71 
W celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ruchu pojazdów kolejowych prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza 
pozostawienie fundamentów podpór pośrednich znajdujących się w terenie kolejowym bez rozbiórek? 
Wyjaśnienie 
Zamawiający nie posiada uzgodnień w tym zakresie z uwagi na to iż teren na którym zlokalizowane są istniejące podpory należy 
do terenów kolejowych. Do wyceny robót rozbiórkowych w zakresie podpór zlokalizowanych na terenie kolejowym należy przyjąć 
koszty rozbiórki podpór pośrednich wraz z fundamentami.  
Zapytanie 72 
W celu wykonania rozbiór podpór na terenie kolejowym niezbędne będzie zastosowanie tymczasowych ścianek szczelnych. 
Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić wbicie oraz wyciągniecie ścianek szczelnych z grodzic 
stalowych? 
Wyjaśnienie 
Technologia wykonania rozbiórki podpór pośrednich zlokalizowanych na terenie kolejowym leży po stronie Wykonawcy robót. 
Ewentualne zabezpieczenie robót rozbiórkowych przy użyciu ścianek szczelnych w zakresie podpór na terenie kolejowym należy 
uwzględnić w cenie jednostkowej poz.156 Kosztorysu Ofertowego. 
Zapytanie 73 
Czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek roboty związane z przebudową układu torowego oraz sieci trakcyjnej? Jeśli tak to 
prosimy o wskazanie zakresu oraz pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić wskazany zakres wraz z podaniem ilości robót. 
Wyjaśnienie 
Dokumentacja Projektowa a tym samym Zamawiający nie przewiduje wykonania jakichkolwiek robót związanych z przebudową 
układu torowego oraz sieci trakcyjnej. 
Zapytanie 74 
Kosztorys ofertowy poz. 56. Proszę o sprecyzowanie, w której pozycji wykonawca ma uwzględnić koszt zakupu, wbudowania i 
zagęszczenia zasypki dla gruntu zbrojonego. Jeśli w pozycji 56, proszę o sprecyzowanie ilości m3. 
Wyjaśnienie 
Zgodnie z załączonym aktualnym kompletem STWIORB w tym M.11.07.05 punkt 9 Zamawiający informuje, że koszty zakupu, 
wbudowania i zagęszczenia zasypki dla gruntu zbrojonego należy uwzględnić w poz. 47 Kosztorysu Ofertowego. 
Zapytanie 75 
Celem wyceny zakresu osłon przeciwporażeniowych wnosimy o wyjaśnienie rozbieżności w podanych opisach osłon oraz ich 
końcowej ilości do wbudowania: 
Wg opisu projektu wykonawczego: 
W miejscach znajdujących się bezpośrednio nad torowiskiem zaprojektowano osłony przeciwporażeniowe, (wolnostojące lub 
mocowane do barieroporęczy / balustrady - w zależności od lokalizacji), wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, o 
zwiększonej odporności na uszkodzenia i zarysowania. Wg rysunku PW47 oraz SST: 
Osłony przeciwporażeniowe stalowe z siatką zgrzewana. 
Ilości: W przedmiarze: 140mb 
Wg rysunku PW47: 74mb 
Wyjaśnienie 
Zamawiający informuje, że osłony przeciwporażeniowe należy wycenić i wykonać zgodnie z opisem pozycji TER nr 134, STWiORB 
M.19.01.10 oraz rys. PW47 Projektu Wykonawczego. W cenie jednostkowej osłon należy uwzględnić cynkowanie ogniowe 
wszystkich stalowych elementów oraz pokrycie powłokami w kolorze RAL 6010. Ilość przedmiarowa jest prawidłowa – osłony 
należy wykonać obustronnie na całej długości przęsła.  
 
 
Jednocześnie Zamawiający udostępnia aktualne STWiORB dostosowane do zapisów OPZ oraz zapytań Wykonawców. 
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