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wg rozdzielnika 

 

Dok. nr 200401-04130-DL-kopij-01- odpowiedzi i zmiany /  

 

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 47 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 27.03.2020r. Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl 

skorygowany rysunek z przekrojami poprzecznymi dla zakresu realizowanego przez Port Popowice Sp. z o.o. 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl skorygowany przedmiar robót dla zakresu branży 

drogowej. 

 

Pytanie nr 90 

Dotyczy zakresu Port Popowice Sp. z o.o. 

W kosztorysie Popowicka_IS_KI_04 dla poz. 2.1 brak jest określenia zakresu robót (brak Podpozycji z opisem i zakresem 

robót). 

2 

2,1  IS 02 Roboty ziemne i przygotowawcze 

Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 90 (Zmiana nr 48): 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl skorygowany przedmiar robót branży sanitarnej. 

 

Pytanie nr 124 

W jakim terminie należy wykonać wycinkę drzew? 

Odpowiedź na pytanie nr 124: 

Wycinkę można wykonać w każdym terminie, z zastrzeżeniem, że w przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie 

lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października) należy przewidzieć konieczność dysponowania specjalistą ornitologiem, 

który w czasie wizji terenowych na bieżąco będzie określał możliwości wykonania wycinki drzew.  

 

Pytanie nr 125 

Dotyczy nawierzchni zatok: czy kostka kamienna ma być surowo łupana? 

Odpowiedź na pytanie nr 125: 

Na nawierzchni zatok autobusowych należy zastosować kostkę kamienną ciętą. 

 

Pytanie nr 126 

Prosimy o przedstawienie wymagań dotyczących materiałów do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej. 

Odpowiedź na pytanie nr 126: 

Spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej należy wykonać zaprawę cementowo – piaskową 1:2. Wymagania dla zaprawy 

wg pkt. 2, STWIORB DD.05.03.01. 

 

Pytanie nr 127 

Dotyczy nawierzchni chodników. Prosimy o potwierdzenie, że należy wbudować kostkę fazowaną. 

Odpowiedź na pytanie nr 127: 

Nawierzchnię chodników należy wykonać z płyt betonowych chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm zgodnie z opisem 

technicznym i przekrojami konstrukcyjnymi PW. 
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Pytanie nr 128 

Prosimy o podanie koloru nawierzchni chodnika. 

Odpowiedź na pytanie nr 128: 

Kolorystykę nawierzchni chodnika należy dobrać zgodnie z „Katalogiem standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia” 

Wrocław 2013. 

 

Pytanie nr 129 

Dotyczy chodników wykonanych z kostki betonowej. Prosimy o potwierdzenie, że przez kostkę betonową należy rozumieć 

kostkę typu behaton/holland. 

Odpowiedź na pytanie nr 129: 

Nawierzchnię chodników należy wykonać z chodnikowych płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm zgodnie  

z opisem z opisem technicznym i przekrojami konstrukcyjnymi PW. 

 

Pytanie nr 132 

Prosimy o informację, czy grunt z wykopu można ponownie wykorzystać w ramach przedmiotowej inwestycji, np. jako 

składnik podbudowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 132: 

Patrz odpowiedź na pytanie 112 z dnia 27.03.2020r.. 

 

Pytanie nr 133 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów z rozbiórek, w tym m.in. destruktu pofrezowego, kruszyw, elementów 

kamiennych do warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie, w których warstwach 

konstrukcyjnych jest to dopuszczalne. 

Odpowiedź na pytanie nr 133: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 134 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów z rozbiórek, w tym m.in. destruktu pofrezowego, kruszyw, elementów 

kamiennych do ponownego wbudowania w ramach niniejszej inwestycji? Jeśli tak, to przy jakich asortymentach robót oraz 

w jakich ilościach? 

Odpowiedź na pytanie nr 134: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 136 

Kto ponosi koszty ewentualnego wykupu działek pod inwestycję? 

Odpowiedź na pytanie nr 136: 

Koszt wykupu działek pod inwestycję leży po stronie Gminy Wrocław. 

 

Pytanie nr 137 

Czy Zamawiający przewiduje wzmocnienie podłoża pod nawierzchnie drogowe/torowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 137: 

Należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

Pytanie nr 140 

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa wiaduktu w km 162,090 linii kolejowej nr 143 nie wchodzi w zakres niniejszego 

opracowania. 

Odpowiedź na pytanie nr 140: 

Przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Długą nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 141 

Prosimy o potwierdzenie możliwości stosowania granulatu asfaltowego do betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i 

podbudowę zgodnie z przywołanymi dokumentami w ramach SST i spełnieniu wymaganych właściwości mieszanki 

mineralno-asfaltowych wg SST. 

Odpowiedź na pytanie nr 141: 

Zamawiający nie potwierdza. 
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Pytanie nr 142 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast SMA8-G wbudowanie mieszanki SMA8 S 45/80-55? 

Odpowiedź na pytanie nr 142: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 143 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast AC5S wbudowanie mieszanki AC8S? 

Odpowiedź na pytanie nr 143: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie nr 146 

W zakresie warunków udziału w postępowaniu/kryteriów oceny ofert: Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania 

przez Kierownika Robót Mostowych warunków udziału w postępowaniu/kryteriów oceny ofert przy realizacji co najmniej 1 

zadania obejmującego swoim zakresem budowę/ przebudowę obiektu mostowego o rozpiętości pojedynczego przęsła co 

najmniej 40m. Czy Zamawiający ma na myśli długość najdłuższego przęsła, czy też każde przęsło wykazywanego obiektu 

powinno mieć 40m? 

Odpowiedź na pytanie nr 146: 

Zamawiający informuje, że określenie „o rozpiętości pojedynczego przęsła co najmniej 40m” oznacza, że przynajmniej jedno 

przęsło musi mieć długość co najmniej 40m. 

 

Pytanie nr 148 

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty poszczególnych kosztorysów? 

Odpowiedź na pytanie nr 148: 

Tak, należy załączyć do oferty poszczególne kosztorysy ofertowe. 

 

Pytanie nr 149 

Prosimy o potwierdzenie, po czyjej stronie są koszty i organizacja oraz nadzór nad archeologicznymi badaniami 

ratunkowymi. 

Odpowiedź na pytanie nr 149: 

Koszty i organizacja oraz nadzór nad archeologicznymi badaniami ratunkowymi są po stronie Wykonawcy. 

Koszty należy uwzględnić z ZKZ Tabela A, L.p. 18. 

 

Pytanie nr 150 

Dotyczy kosztorysu T01B _ TOM 02 Układ Drogowy. Prosimy o weryfikację, czy jednostką w poniższej pozycji jest mb, czy 

m2. ______________________________________________________________________________  

1.5.8  Kostka kamienna   

1. DD.08.05.03 Kostka kamienna 16/16 na zaprawie cementowo-

piaskowej gr. 4 cm i ławie betonowej gr. 15 

mb 7 759,00 

Odpowiedź na pytanie nr 150: 

Jednostką pozycji 1.5.8 „Kostka kamienna”, jest mb. 

Pozycja dotyczy ułożenia ścieku/rolki z kostki przy krawężniku. 

 

Pytanie nr 151 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowej z SMA modyfikowanej gumą lub innego typu nawierzchni 

SMA i jeśli tak, to w jakich lokalizacjach? Z dokumentacji projektowej wynika, że do warstw ścieralnych wbudowany będzie 

beton asfaltowy (AC). 

Odpowiedź na pytanie nr 151: 

Zakres projektowanej nawierzchni z SMA modyfikowanej gumą, podano w opisie technicznym pkt. 3.3.5 projektu 

wykonawczego T01 tom 02. 

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z pkt. 3.3.1. opisu technicznego projektu wykonawczego T01 tom 02 oraz rysunkiem nr 

T16TRD-T01-PW-DD-GPS-00003-5 Przekroje konstrukcyjne. 

 

Pytanie nr 152 

W folderze „zal_opz3\zal opz3\zalacznik_OPZ_4_PW_podetapJA\Zrniany w ramach NA\03_2019.07.30_WI_mata 

wibracyjna i przekrój nad ciepłociągiem" znajdujemy informację, że wymagana jest do zabudowy mata wibroizoiacyjna. 

Prosimy o informację, gdzie w kosztorysie należy uwzględnić matę? 

Odpowiedź na pytanie nr 152 (Zmiana nr 49): 
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Przedstawiony załącznik, nie jest objęty zakresem zadania. Zamawiający informuje, że skreśla w całości treść załącznika 

pn. 03_2019.07.30_WI_mata wibracyjna i przekrój nad ciepłociągiem 

 

Pytanie nr 153 

Kosztorys torowy T01JTOM 01, poz. 1.5.2. „Kompleksowy wykonanie nawierzchni torowo-drogowej z płyt 

prefabrykowanych, wraz z transportem, rozładunkiem, układaniem i mocowaniem szyn w kanałach, wykonaniem połączeń 

oraz uszczelnień, wraz z transportem, rozładunkiem." Prosimy o informację, czy jednostką rozliczeniową jest metr bieżący 

czy metr toru pojedynczego? 

Odpowiedź na pytanie nr 153: 

Jednostką rozliczeniową jest metr toru pojedynczego. 

 

Pytanie nr 154 

Jakiej długości ma być szyna przejściowa? 

Odpowiedź na pytanie nr 154: 

Zgodnie z rozwiązaniami wybranego producenta. 

 

Pytanie nr 155 

Jakie szyny mają być zamontowane na Moście Romana Dmowskiego? Czy ma tam być zamontowany tor węgierski, jak 

wskazuje na to RCO? Jeśli tak, to w którym miejscu należy zrobić spawy przejściowe? 

Odpowiedź na pytanie nr 155: 

Na moście Romana Dmowskiego należy wykonać tor węgierski. Przy ustaleniu podłoża złącza przejściowego należy 

uwzględnić położenie i długość urządzeń wyrównawczych (długość zależna od rozwiązania wybranego producenta). Należy 

uwzględnić również wstawkę 6m między urządzeniem wyrównawczym a złączem przejściowym. Złącze przejściowe nie 

może znajdować się na obiekcie mostowym. Parametry urządzeń wyrównawczych na obiekcie Romana Dmowskiego: 

• Typ szyny: Lk1 

• Gatunek stali:R260 

• Rozsunięcie konstrukcyjne: 100 mm 

• Szerokość toru: 1435 mm 

 

Pytanie nr 156 

Prosimy o wskazanie jakiego typu ogrodzenie ma być zastosowane dla terenu: ROD, PKP oraz stacji prostownikowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 156: 

Dla  terenu ROD należy odtworzyć istniejące ogrodzenie z elementów stalowych, w postaci przęseł z wypełnieniem z siatki, 

mocowanych do słupków.  

Parametry ogrodzenia podstacji trakcyjnej PKP – odtworzenie istniejącego ogrodzenia z elementów stalowych, panelowych. 

Stacja prostownikowa – ogrodzenie należy wykonać z elementów stalowych, w postaci przęseł z kształtowników, 

mocowanych do słupków.  

Szczegółowe parametry poszczególnych ogrodzeń oraz ich przebieg znajdują się w dokumentacji projektowej wykonawczej 

T01_TOM 09. 

 

Pytanie nr 158 

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami 

zobowiązany jest podać w Ofercie oraz dokumencie JEDZ części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz nazwy tylko tych firm podwykonawców, którzy są już znani na tym etapie postępowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 158: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 159  

Czy w przedmiarze robót torowych (T01_tom01) w pozycji 6 „Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 grubości 

od 20 do 27cm, wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych, zagęszczeniem pielęgnacją w ilości 32079,50 m3" jest przyjęta 

jednostka i ilość jednostek prawidłowo ? 

6. TT.03.01.08 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 grubości od 
20 do 27cm, wraz z wykonaniem szczelin dylatacyjnych, 
zagęszczeniem i pielęgnacją 

m3 32 079,50   0,00 

Odpowiedź na pytanie nr 159 (Zmiana nr 50): 

Zamawiający informuje, że poprawna wartość przedmiarowa i jednostka to 1 397,37 m3. 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl poprawiony przedmiar. 

 

 



 

 
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  
5 z 5 

Pytanie nr 165  

Dot. przedmiaru branży torowej (T01 _ TOM 01) – Prosimy o wykreślenie działu nr 1.5 przedmiaru, ponieważ zgodnie z 

planami sytuacyjnymi całość toru w płytach prefabrykowanych znajduje się w zakresie podetapu IA, który nie jest 

przedmiotem niniejszego postępowania. 

Odpowiedź na pytanie nr 165: 

Zamawiający wykreśla dział 1.5 kosztorysu ofertowego T01_TOM 01. 

Zamawiający zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl poprawiony przedmiar – patrz zmiana nr 50. 

 

Zmiana nr 51 

Zamawiający informuje, że zgodnie zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 09.04.2020r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 09.04.2020r., 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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