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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. 
 
Pytanie nr 87 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 82 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że dla punktów usługowych 
na pętli Sępolno należy przewidzieć w projekcie jedynie ich lokalizacje i nie należy ujmować w ofercie wykonania 
projektów pawilonów usługowych i przyłączy do tych pawilonów. 
Odpowiedź na pytanie nr 87 

Zamawiający potwierdza, ze dla punktów usługowych na pętli Sępolno należy przewidzieć w projekcie jedynie ich 
lokalizację. 
 
Pytanie nr 88 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 83 prosimy o potwierdzenie, iż udzieloną odpowiedź należy rozumieć w 
ten sposób, że dla elementów inwestycji wyszczególnionych w pytaniu nie ma potrzeby opracowania odrębnych 
projektów budowlanych i wykonawczych i wystarczające będzie zasygnalizowanie w projektach możliwości 
etapowania robót oraz opracowanie dla nich odrębnych przedmiarów robót, kosztorysów i STWIORB? 
Odpowiedź na pytanie nr 88 

Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie nr 89 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 85 prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w cenie ofertowej nie 
należy uwzględniać opracowania odrębnego projektu budowlanego do zmiany decyzji ZRID dla budowy mostów 
Chrobrego i, że w razie wystąpienia takiej potrzeby zamienny PB dla budowy mostów Chrobrego będzie objęty 
odrębnym zleceniem.  
Odpowiedź na pytanie  nr 89 

Zamawiający informuje, że w cenie ofertowej należy uwzględnić opracowanie odrębnego projektu budowlanego do 
zmiany decyzji ZRID dla budowy Mostów Chrobrego, w zakresie układu przejściowego (dowiązania Mostów 
Chrobrego do docelowej trasy tramwajowo-autobusowej na Swojczyce). 
 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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