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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/4/PN/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „03940-Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy tramwajowo- autobusowej na osiedle Swojczyce 
we Wrocławiu”. 
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienie w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 79 

Zgodnie zapisami z OPZ  (strona 32) w związku z planowaną likwidacją mostu Swojczyckiego należy w miejsce 
podwieszonej do starego mostu magistrali Dn400  zaprojektować nowy odcinek magistrali wodociągowej DN400  
metodą przewiertu pod Kanałem Żeglugowym i Kanałem Powodziowym. Do mostu  istniejącego  są  podwieszone 
czynny gazociąg DN350 średniego ciśnienia  i gazociąg  Dn100mm, kable średniego napięcia, kable teletechniczne i 
kabel niskiego napięcia. Zapisy OPZ nie precyzują zakresu robót dla tych sieci w związku z likwidacją starego mostu. 
Prosimy o  informację i doprecyzowanie czy należy ująć zaprojektowanie przebudowy gazociągów i istniejących kabli 
metodą przewiertu pod dnem pod Kanałem Żeglugowym i Kanałem Powodziowym. 
Odpowiedź na pytanie nr 79 

Nie. W ofercie nie należy ujmować przeniesienia gazociągów i istniejących kabli w związku z planowaną rozbiórką 
starych mostów Chrobrego. Przeniesienie tych instalacji wynikające z planowanej rozbiórki będzie objęte odrębnym 
projektem. Konieczne będzie skoordynowanie projektów. 
 
Pytanie nr 80 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie opracowania wyszczególnione w OPZ dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji w załączniku nr 1a do oferty "Zestawienie kosztów zadania" należy wycenić w pozycji 21 
"Zestawienia" niezależnie od tego, czy są niezbędne do realizacji robót budowlanych.  
W szczególności dotyczy to: 
- zaprojektowania i uzgodnienia lokalizacji tablic informacyjnych (punkt 7, podpunkt 15 OPZ), 
- zestawienia kolidujących sieci z ustaleniem i podaniem terminów ich budowy (punkt 7,   podpunkt 29 i 30 OPZ), 
- zestawienia elementów zajęcia pasa drogowego (punkt 7, podpunkt 31 i 32 OPZ), 
- operatu z szacowania godziwej wartości likwidowanego majątku innych podmiotów (punkt 4 i 5 OPZ), 
Odpowiedź na pytanie nr 80 

Zamawiający potwierdza że wszystkie opracowania wyszczególnione w OPZ dla których nie przewidziano odrębnych 
pozycji w załączniku nr 1a do oferty "Zestawienie kosztów zadania" należy wycenić w pozycji 21. 
 
Pytanie nr 81 

W pozycji 34 zestawienia kosztów zadania (załącznik 1a do oferty) wyszczególniono "Projekt zabezpieczenia 
i odtworzenia osnowy geodezyjnej z projektem tyczenia geodezyjnego". Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający 
rozumie pod pojęciem "projekt tyczenia geodezyjnego" biorąc pod uwagę, że wszystkie dane do wytyczenia 
projektowanych obiektów zawarte będą w projektach wykonawczych? 
Odpowiedź na pytanie nr 81 

Zamawiający informuje, że w pozycji 34 zestawienia kosztów należy uwzględnić tylko "Projekt zabezpieczenia 
i odtworzenia osnowy geodezyjnej". Sformułowanie "…z projektem tyczenia geodezyjnego.." jest omyłką pisarską. 
Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl poprawiony załącznik nr 1a – Zestawienie kosztów zadania. 
 
Pytanie nr 82 

W punkcie 6 OPZ znajduje się następujący zapis dotyczący pętli "Sępolno": "Ponadto na pętli zlokalizowane 
są punkty usługowe, które należy również przewidzieć w projekcie pętli." Podobny zapis znajduje się w punkcie 2 
Wytycznych dla przebudowy pętli Sępolno (strona 18 OPZ). Prosimy o precyzyjne określenie czy i jaki zakres prac 
projektowych należy przewidzieć dla punktów usługowych na pętli "Sępolno"? 
Odpowiedź na pytanie nr 82 

http://www.wi.wroc.pl/
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Zamawiający informuje, że kwestia lokalizacji punktów usługowych na pętli Sępolno, jako zależna od przyjętych 
rozwiązań komunikacyjnych i drogowych, będzie rozstrzygana na etapie projektowania oraz uzgadniania. 
 
Pytanie nr 83 

OPZ zawiera zapisy o potrzebie opracowania dokumentacji w sposób umożliwiający wydzielenie robót dla zakresu 
Gminy Wrocław, parkingu P&R, zakresu MPWiK i zakresu MPK (punkt 7, podpunkt 9 OPZ). Czy powyższy zapis 
należy rozumieć w ten sposób, że dla podanych zakresów należy opracować odrębne projekty budowlane, uzyskać 
odrębne pozwolenia na budowę oraz opracować odrębne projekty wykonawcze, STWIORB, przedmiary i kosztorysy? 
Odpowiedź na pytanie nr 83 

Dokumentacja winna umożliwić wydzielenie wymienionych w OPZ zakresów w aspekcie ich realizacji w odrębnych 
postępowaniach lub wyłączenia wymienionych zakresów do samodzielnej realizacji. 
 
Pytanie nr 84 

Dla porównywalności ofert prosimy o podanie ilości nieruchomości do podziału, które należy ująć w ofercie? 
Odpowiedź na pytanie nr 84 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 67 z dnia 15.04.2021. 
 
Pytanie nr 85 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia nie przewiduje się opracowania projektu budowlanego do zmiany 
decyzji ZRID dla budowy mostów Chrobrego i że nie należy uwzględniać takiego projektu w cenie ofertowej. 
Odpowiedź na pytanie nr 85 

W ramach zamówienia należy przewidzieć docelowe połączenie mostów Chrobrego z zakresem projektowanej trasy 
tramwajowo-autobusowej. Zamawiający nie może wykluczyć dokonania zmian w projekcie budowy mostów 
Chrobrego (wraz ze zmianą decyzji ZRID), gdyż realizowana budowa mostów Chrobrego przewidywać będzie 
rozwiązania przejściowe. 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowanie Inwestycji 
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