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wg rozdzielnika 

 

Dok. nr 200327-04130-DL-kopij-01- odpowiedzi i zmiany / 142703 

 

Dotyczy: odpowiedzi i zmiany treści SIWZ w postępowaniu nr ZP/4/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04130 

- Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły) 

– Etap I podetap IB oraz Etap II. 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku  z ust. 2 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843), przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ: 

 

Zmiana nr 37 

Zamawiający informuje, że zmienia treść Częśći II a – Wzór umowy dla Zadania 1 poprzez skreślenie w klauzuli 14.7 

Warunków szczególnych kontraktu fragmentu o treści: 

„Faktury zostaną wystawione na: 

dla zakresu Gminy Wrocław na: 

 Gminę Wrocław                                                                                 

 Pl. Nowy Targ 1-8 

 50-141 Wrocław  NIP 896-10-03-529 

i doręczane w formie papierowej na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.” 

 

i zastąpienie go fragmentem w brzmieniu: 

„Faktury zostaną wystawione na: 

dla zakresu Gminy Wrocław na: 

 Gminę Wrocław                                                                                 

 Pl. Nowy Targ 1-8 

 50-141 Wrocław  NIP 897-13-83-551 

i doręczane w formie papierowej na adres: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.” 

 

Pytanie nr 10 

W dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań na ul. Popowickiej w ramach inwestycji realizowanej przez Port 

Popowice, w części drogowej dołączono do części opisowej trzy rysunki -podstawowe plan sytuacyjny PZT i Przekroje 

poprzeczne i plan tyczenia. Przekroje poprzeczne od P1 do P12, nie mają określonej lokalizacji - brak jest ich umiejscowienia 

na planie PZT. Opisane przekroje konstrukcyjne dla poszczególnych konstrukcji nawierzchni nie mają odniesienia 

lokalizacyjnego na planie PZT, gdyż brakuje na nim opisu ulic bocznych tj. np. skąd oferent ma wiedzieć gdzie jest droga 

2KDD/3 i pozostałe ?. W dokumentacji brak jest przekrojów podłużnych oraz jakichkolwiek projektowanych danych 

wysokościowych dla poszerzeń jezdni. Brak także informacji - przekrojów szczegółowych, o projektowanych ściekach 

przykrawężnikowych, które wymieniono w kosztorysie do wyceny w poz. 1.6.4 bez ławy betonowej (brak ścieków na 

przekrojach poprzecznych) Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 (Zmiana nr 38): 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl plan PZT, na którym widoczne są lokalizacje przekrojów 

poprzecznych.  Na przekrojach poprzecznych podane są informacje wysokościowe. 

 

 

Pytanie nr 15  

Projekt Wykonawczy T01_Tom 2_Układ drogowy Plan Sytuacyjny - ul. Popowicka, rys T16TRD-T01-PW-DD-GAD-00009-5 

oraz rys T16TRD-T01-PW-DD-GAD-00008-5 pokazują zakres projektowanych robót drogowych, które na skrzyżowaniach z 

ul. Wejherowską, Zajęczą i Białowieską, nie uzupełniają się z zakresem robót pokazanych w dokumentacji projektowej na 

przebudowę skrzyżowań na ul. Popowickiej w ramach inwestycji realizowanej przez Port Popowice - rys D_PZT_01 ( część 

zakresów pokrywa się, częściowo są rozbieżne lub pominięte - jak w przypadku skrzyżowania z przejazdem przez torowisko 

naprzeciw ul. Zajęczej). Prosimy o jednoznaczne określenie graficzne zakresów robót drogowych na ode. ul. Popowickiej. 

 



 

 
ZP/4/PN/2020 

04130 - Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Władysława Jagiełły) – Etap I podetap IB oraz Etap II  
2 z 6 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający informuje, że w pkt. 5.3.5 OPZ przewidział zmianę zagospodarowania terenu ul. Popowickiej na odcinku od 

ul. Wejherowskiej do ul. Białowieskiej. Projekt opracowany przez biuro projektowe Road Com stanowi projekt zamienny do 

projektu wykonanego przez biuro projektowe Systra. 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl plansze zbiorcze – PZT z pokazanym zakresem zmian. 

 

Pytanie nr 69 

W opisie zakresu zamówienia (OPZ pkt. 3.2.1.1 ppkt k) wskazano na konieczność włączenia całego Etapu I oraz  

Etapu II do ITS. Prosimy o określenie jakie prace należy wykonać w ramach włączenia do ITS. Dodatkowo, wnosimy  

o uzupełnienie opisu sposobu łączenia podetapu IA oraz IB (Załącznik nr 10 do OPZ) o zakres sygnalizacji świetlnej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 69 (Zmiana nr 39): 

W ramach włączenia do ITS skrzyżowań objętych podetapem IA (124, 316, 317) należy podłączyć sieć światłowodową do 

zintegrowanych szaf sterowniczych zgodnie z projektem teletechnicznym oraz uruchomić sygnalizację świetlną dla 

skrzyżowań z podetapu IA w trybie pracy programu systemowego.  

Zamawiający informuje, że skreśla dotychczasowe brzmienie załącznika nr 10 do OPZ i zastępuje go załącznikiem nr 10 do 

OPZ o nazwie: uzupełniony opis połączenia Podetapu IA i IB. 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl plik pn. uzupełniony opis połączenia Podetapu IA i IB. 

 

Pytanie nr 79 

W której pozycji należy przyjąć wartość za nadzór przyrodniczy? 

Odpowiedź na pytanie nr 79: 

Nadzór przyrodniczy należy uwzględnić w ofercie. Koszt należy ująć w cenach jednostkowych kosztorysu T01B_TOM11.  

 

Pytanie nr 80 

Czy Zamawiający posiada podpisane porozumienia  z gestorem sieci na przebudowę kabli elektroenergetycznych? 

Odpowiedź na pytanie nr 80: 

Zamawiający informuje, że posiada podpisane porozumienia na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną TAURON. 

 

Pytanie nr 81 

Czy Zamawiający posiada podpisane porozumienia dla zakresu zasilanie obiektów? 

Odpowiedź na pytanie nr 81: 

Zamawiający posiada podpisane umowy przyłączeniowe.  

 

Pytanie nr 83 

Prosimy o uszczegółowienie sposobu montażu fundamentów odciągowych dla słupów trakcyjnych oraz wskazanie pozycji 

rozliczeniowej w której należy ująć w/w roboty. 

Odpowiedź na pytanie nr 83: 

Montaż fundamentów odciągów słupów trakcyjnych należy ująć w pozycji 1.47 przedmiaru robót T01_TOM 06 Sieć trakcyjna 

i zasilacze. Sposób montażu fundamentów odciągowych wg karty katalogowej fundamentu 1451-2 (zgodnie z katalogiem 

sieci trakcyjnej PKP PLK) – karta katalogowa prefabrykatu nr 1411. 

 

Pytanie nr 84 
Dotyczy zakresu Port Popowice Sp. z o.o. 
Prosimy o uzupełnienie brakującego SST dla wykonania ścieków przykrawężnikowych z kostki kamiennej. 

Odpowiedź na pytanie nr 84 (Zmiana nr 40): 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl skorygowaną SST. 

 
Pytanie nr 85 
Dotyczy zakresu MPWiK 
W kosztorysie - Sieć wodociągowa w poz. 7 brak jest jedn obmiaru i ilości; natomiast opis jest taki sam jak w poz. 6. 
Prosimy o wyjaśnienie i korektę 

Odpowiedź na pytanie nr 85 (Zmiana nr 41): 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl skorygowany kosztorys ofertowy - Sieć wodociągowa. 
 
Pytanie nr 86 
Dotyczy zakresu Port Popowice Sp. z o.o. 
W kosztorysach: Popowicka_T_KI_02, Popowicka_E_KI_02, Popowicka_IS_KI_04, w wielu pozycjach kosztorysowych 
brak jest określenia jednostki miary. Prosimy o uzupełnienie 
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Odpowiedź na pytanie nr 86 (Zmiana nr 42): 
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl skorygowane przedmiary robót - Popowicka_T_KI_02, 
Popowicka_E_KI_02, Popowicka_IS_KI_04. 
 

Pytanie nr 87 

Dotyczy zakresu Port Popowice Sp. z o.o. 

W kosztorysie Popowicka_IS_KI_04 w poz. 1.2.5 brak podanej ilości robót. Prosimy o uzupełnienie 

Odpowiedź na pytanie nr 87: 

Patrz odpowiedź na pytanie 86 (zmiana nr 42) 

 

Pytanie nr 88 

Dotyczy zakresu Port Popowice Sp. z o.o. 

W kosztorysie Popowicka_IS_KI_04 poz. 1.3 i podpozycja 1.4 

1.3     ST- IS 01 Regulacja pionowa studzienek wraz z wymiana 

1.4 ST- IS 

01 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość 

betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 

m3 

36,000 

- 0,0

0 

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie zakresu robót jaki ma Wykonawca wycenić. Czy jedn. miary i ilości są 

właściwe? Brak danych w dokumentacji projektowej i w SST - prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 88 (Zmiana nr 43): 

W opisie pozycji 1.4 ujęto objętość betonu niezbędną do wykonania regulacji wysokościowych studzienek na obszarze 

objętym opracowaniem dla zakresu Port Popowice.  

 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl przedmiar robót, w którym korekcie uległa jednostka miary z m3 na kpl. 

(patrz odpowiedź na pytanie nr 86 (Zmiana nr 42)). 

 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl skorygowany SST. 

 

Pytanie nr 89 

Dotyczy zakresu Port Popowice Sp. z o.o. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i SST dla Kanalizacji sanitarnej i Sieci wodociągowej dla zakresu 

określonego w kosztorysie Popowicka_IS_KI_04 

Odpowiedź na pytanie nr 89: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 88 (Zmiana nr 43). 

 

Pytanie nr 91 

Prosimy o określenie dla jakiej Kategorii Ruchu przyjąć MMA do wykonania nawierzchni w torach - warstwa AC 11S 50/70 

grub. 5 cm ( kosztorys T1-TOM 01, dział 1.9 - poz 3 , Trasa Tramwajowa). Brak danych w dokumentacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 91: 

Warstwę MMA AC 11 S 50/70 grub. 5 cm dla nawierzchni w torowisku należy wykonać dla kategorii ruchu KR4. 

 

Pytanie nr 92 

W kosztorysie - Układ drogowy, T01B- TOM 02 w części 18 - Odbudowa nawierzchni _ w dziale 1.8.3 Podbudowy 

Nawierzchnia bitumiczna KR5 w poz. 4, ujęto podbudowę bitumiczną grub. 10 cm. Natomiast w projekcie i w SST wykazano 

dla tej konstrukcji warstwę grubości 12 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę. 

Odpowiedź na pytanie nr 92 (Zmiana nr 44): 

W kosztorysie – Układ drogowy, T01B – TOM 02 w części 1.8 – odbudowa nawierzchni – w dziale 1.8.3 Podbudowy 

Nawierzchnia bitumiczna KR5 w poz. 4, nastąpiła omyłka pisarska. Powinna być podbudowa o nawierzchni bitumicznej grub. 

12 cm, tak jak określono to w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl zmodyfikowany kosztorys ofertowy.  

 

Pytanie nr 93 

Według SST - PW_T01, dla warstw podbudowy bitumicznej AC 22P dla KR4 oraz KR5 dla grubości warstw 10cm i 12cm, 

przyjęto do MMA zastosowanie asfaltu 50/70. Badania warstw podbudowy z zastosowaniem asfaltu 35/50 wykazują większą 

odporność na odkształcenia trwałe. Czy Zamawiający dopuści zmianę lepiszcza dla MMA dla podbudowy bitumicznej AC22 

P na asfalt 35/50 ? 

Odpowiedź na pytanie nr 93: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany. W ofercie należy uwzględnić rozwiązania zawarte w opublikowanej dokumentacji 

projektowej. 
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Pytanie nr 97 

Kosztorys torowy T01_TOM 03. Prosimy o wyjaśnienie, czy w poz. 1-4 chodzi o km długości toru, czy km liniowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 97: 

Zamawiający zakłada, że chodzi o kosztorys ofertowy T01_Tom 01 (trasa tramwajowa), a nie o T01_Tom 03 (Perony). 

Pozycje od 1 do 4 kosztorysu ofertowego T01_TOM 01 odnoszą się do długości kilometra liniowego. 

 

Pytanie nr 98 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mas na bazie innej niż poliuretanowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 98: 

Zamawiający nie dopuszcza. W ofercie należy uwzględnić rozwiązania zawarte  w opublikowanej dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 99 

Czy zamiast mas zalewowych Zamawiający dopuści zastosowanie wkładek przyszynowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 99: 

W przypadku konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną i betonową Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wkładek 

przyszynowych. W przypadku konstrukcji prefabrykowanej, zgodnie z rozwiązaniem wybranego producenta. 

 

Pytanie nr 100 

Czy Zamawiający przewiduje zabudowę smarownic? Jeśli tak to o jakich parametrach, w jakich lokalizacjach? W jakiej 

pozycji kosztorysowej należy uwzględnić ich koszt? 

Odpowiedź na pytanie nr 100: 

Zamawiający nie przewiduje zabudowy smarownic. 

 

Pytanie nr 101 

Czy Zamawiający potwierdza, że wiaty przystankowe dla PT Dmowskiego MA 01 mają być 9-modułowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 101: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 102 

Czy Zamawiający wymaga szlifowania szyn i rozjazdów? Jeśli tak, to ilokrotne i w jakiej pozycji kosztorysowej należy ująć 

ten koszt? 

Odpowiedź na pytanie nr 102: 

Należy wykonać szlifowanie początkowe szyn o grubości nie mniejszej niż 0,30 mm. Szlifowanie należy ująć  

w pozycjach 1.4.7, 1.5.2, 1.6.1 kosztorysu ofertowego T01_TOM01, uzależnionych od typu konstrukcji. 

 

Pytanie nr 103 

Czy Zamawiający wymaga, aby elementy wiaduktu kolejowego, który przebiega nad ul. Długą, należy szczególnie 

zabezpieczyć, zwłaszcza jeśli chodzi o słupy, które są zakotwione w chodniku? Czy należy zastosować np. podpory 

tymczasowe, aby zapewnić stabilność konstrukcji na czas remontu? 

Odpowiedź na pytanie nr 103: 

Przebudowa wiaduktu nad ul. Długą nie należy do zakresu niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie nr 104 

Czy Zamawiający potwierdza, że etap wszelkich uzgodnień i wykupów gruntów/działek jest już zakończony i na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek jedynie wykonania przewidzianych robót w zaprojektowanym śladzie trasy? 

Odpowiedź na pytanie nr 104: 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie obowiązków wykonawcy jest prowadzenie robót budowlanych na działkach objętych 

zakresem zamówienia i przekazanych przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 107 

Czy Zamawiający przewiduje zabudowę szyn wzmacnianych? Jeśli tka, to w ja kich lokalizacjach i w których pozycjach 

kosztorysowych należy je uwzględnić? 

Odpowiedź na pytanie nr 107: 

Szyny utwardzane powierzchniowo 290GHT należy stosować na długości łuków (i po 20 m z każdej strony łuku)  

o promieniu 50 m i mniej oraz na długości przystanków. Szyny wzmacniane należy ująć w pozycjach przedmiarowych nr 

1.4.7, 1.5.2., 1.6.1 kosztorysu ofertowego T01_TOM01, w zależności od typu konstrukcji. 
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Pytanie nr 108 

Czy Zamawiający wymaga zabudowy poprzeczek torowych? Jeśli tak, to w jakim rozstawie i w jakiej pozycji kosztorysowej 

należy je uwzględnić? 

Odpowiedź na pytanie nr 108: 

Poprzeczki torowe PPN 180 powinny spełniać wymagania zawarte w BN-91/9394-01/05 „Elementy stalowe torów 

tramwajowych. Poprzeczki płaskie do szyn tramwajowych 180W/S i szyn normalnotorowych S49”. Powinny być wykonane 

z płaskownika 70x10 mm ze stali St4S wg PN-88/H-84020 „Stal stopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki”. 

Do regulacji szerokości toru tramwajowego służą podkładki regulacyjne, które powinny spełniać wymagania wg BN-91/9394-

01/07 „Elementy stalowe torów tramwajowych. Podkładki regulacyjne do poprzeczek płaskich”. 

Otuliny poprzeczek torowych powinny być wykonane  z odcinka gumy o odpowiednim profilu zapewniającym: możliwość 

pionowych ruchów poprzeczki torowej po zabetonowaniu, skuteczną izolację antywibracyjną, a drugi odcinek wyprofilowanej 

gumy powinien stanowić osłonę łbów śrub mocujących poprzeczki. Nie dopuszcza się otulin składających się z kilku 

odcinków gumy bądź wykonanych ze spienionych poliuretanów lub granulatu gumowego spojonego klejami. 

Otuliny poprzeczek torowych nie powinny mieć parametrów gorszych niż określone w aprobacie technicznej IBDiM nr 

AT/2006-03-1045. 

Poprzeczki torowe rozmieszczone co 4 m na odcinkach prostych i łukach o R>100 m oraz co 2 m w łukach  

o R≤100 m, na łukach o R≤50m co 1,5-2,0 m. 

Poprzeczki torowe powinny być uwzględnione w pozycji odpowiedniej dla danej konstrukcji torowiska, w której się znajdują. 

 

Pytanie nr 110 

Czy Zamawiający dopuści do zabudowy inne płyty torowe niż te, które są przedstawione na rysunkach dokumentacji 

techniczne? Na rynku działa kilki producentów takich płyt i w celu nieograniczania konkurencji prosimy o zgodę na 

zastosowanie płyt o innej, zbliżone geometrii. 

Odpowiedź na pytanie nr 110: 

Zamawiający dopuszcza do zastosowania płyty prefabrykowane o innej geometrii, o ile to nie wpłynie na pozostałe warstwy 

konstrukcyjne, drenaż oraz inne branże.  

 

Pytanie nr 112 

Czy do wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem Zamawiający dopuści wykorzystanie gruntu rodzimego/z 

wykopu czy należy zakupić nowe kruszywo? Jeśli nowe, to jakie? 

Odpowiedź na pytanie nr 112: 

Do wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem Zamawiający nie dopuszcza stosowania gruntu rodzimego/ z 

wykopu. Należy użyć nowe kruszywo spełniające parametry zawarte w STWiORB DD.04.05.01. 

 

Pytanie nr 114 

Prosimy o udostępnienie przedmiaru przebudowy linii WN 110 kV. 

Odpowiedź na pytanie nr 114 (Zmiana nr 45): 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl kosztorys ofertowy dla przebudowy linii WN 110 kV.  

Zakres prac opisany znajduje się w opublikowanej dokumentacji projektowej. 

Koszty powinny zostać uwzględnione w Tabeli A, poz. 6 Zestawienia Kosztów Zadania – zał. 1a do IDW. 

 

Pytanie nr 115 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstw stabilizowanych spoiwami bezpośrednio w miejscu wbudowania (in place)? 

Odpowiedź na pytanie nr 115: 

Nie dopuszcza się wykonania warstw stabilizowanych spoiwami bezpośrednio w miejscu wbudowania. 

 

Pytanie nr 116 

Czy Zamawiający dopuszcza ponowne wykorzystanie na budowie odspojonego humusu? 

Odpowiedź na pytanie nr 116: 

Dopuszcza się ponowne wykorzystanie na budowie odspojonego humusu. 

 

Pytanie nr 117 

Przez ile miesięcy Wykonawca jest zobowiązany pielęgnować zieleń? 

Odpowiedź na pytanie nr 117: 

Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji zieleni jest równy okresowi gwarancji na cały przedmiot zamówienia i zgodny 

z kartą gwarancyjną (rozdział 5 - Warunków szczególnych kontraktu). 

 

Pytanie nr 118 
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Dotyczy robót zieleniarskich - prosimy o wyszczególnienie zabiegów pielęgnacyjnych, jakie należy przeprowadzać. 

Odpowiedź na pytanie nr 118: 

Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne koniczne do wykonania po nasadzeniu roślin w czasie trwania okresu gwarancyjnego 

opisane zostały STWIORB – część NNA – środowisko, w punkcie NNA.02.01.00 – Nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja 

po posadzeniu. 

 

Pytanie nr 119 

Dot. stałej organizacji ruchu: czy znaki drogowe pionowe mają posiadać folię odblaskową II generacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 119: 

Zgodnie z projektem Docelowej Organizacji Ruchu znaki pionowe powinny posiadać folię odblaskową II typu. 

 

Pytanie nr 120 

Dot. stałej organizacji ruchu: czy jako oznakowanie pionowe należy zastosować znaki drogowe małej wielkości? 

Odpowiedź na pytanie nr 120: 

Należy wykonać zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu. 

 

Pytanie nr 121 

Dot. stałej organizacji ruchu: w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome? 

Odpowiedź na pytanie nr 121: 

Zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej 

chemoutwardzalnej, natomiast oznakowanie poziome dróg rowerowych (za wyjątkiem przejazdów rowerowych) w 

technologii cienkowarstwowej. 

 

Pytanie nr 122 

Ile miesięcy wynosi gwarancja na oznakowanie poziome? 

Odpowiedź na pytanie nr 122: 

Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome jest równy okresowi gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia i zgodny z kartą gwarancyjną (rozdział 5 - Warunków szczególnych kontraktu). 

 

Zmiana nr 46 

Zamawiający informuje, że zgodnie zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 07.04.2020r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 07.04.2020r., godzina: 12:00 

 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

 

 

Magdalena Świątek  

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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