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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/6/PN/2022 o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Przebudowa ul. Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta” 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie                            
art. 137 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienie w następujący sposób: 

Pytanie nr 246  

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ulicy Pomorskiej na przebudowywanym odcinku? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 246 
Zamawiający informuje, że dopuszcza całkowite zamknięcie ulicy Pomorskiej pod następującymi warunkami:  

1)     skrzyżowanie ulic Pomorskiej i Dubois musi być w pełni przejezdne z wyłączeniem przebudowywanego 
wlotu ulicy Pomorskiej;  

2)     należy utrzymać  przejazdy poprzeczne przez ulicę Pomorską  na wysokości placu Staszica oraz dojazd do 
ulicy Henryka Brodatego  

3)     należy zapewnić przejazd dwukierunkowy  na odcinku placu Staszica pomiędzy ulicami Łowiecką  i 
Reymonta ( rejon wiaduktu kolejowego)  

4)     w ramach placu budowy należy zapewnić obsługę pieszą i kołową wszystkich obiektów na zamykanym 
odcinku ulicy Pomorskiej   

 

Pytanie nr 247 

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie dla ruchu tramwajowego na ulicy Pomorskiej na przebudowywanym 
odcinku? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 247 
Zamawiający dopuszcza zamknięcie dla ruchu tramwajowego na ul. Pomorskiej na przebudowywanym odcinku z 
tym, że należy tak konstruować projekty organizacji ruchu zastępczego na czas przebudowy, aby w okresie od 22 
października 2022 roku do dnia  4 listopada 2022 włącznie utrzymany był dojazd komunikacji tramwajowej przez plac 
Staszica do Cmentarza Osobowickiego (albo od strony ulicy Pomorskiej albo od strony placu Powstańców 
Wielkopolskich) 
 
Pytanie nr 256                                        

Proszę o informację czy Zamawiający posiada SIP pierwotny istniejących drzew i krzewów? 
 
Odpowiedź na pyt. nr 256 

 Tak, Zamawiający posiada SIP pierwotny istniejących drzew i krzewów    
 
Pytanie nr 257 

Czy należy w ramach przedmiotowego zadania wykonać SIP  pierwotny istniejących drzew i krzewów? 
 
Odpowiedź na pyt. nr 257 

Nie.  
 
Pytanie nr 264  

W związku z treścią subklauzuli. 8.7 podpunkty 2)-8) oraz od 10)-22), wnosimy o obniżenie widniejącej tam kary 
kwotowej .Kara ta jest nadmierna i nieadekwatna do powstałego przewinienia. Wykonawca może zostać obciążony 
tak poważną sankcją w sytuacji uchybienia terminowi usunięcia drobnej usterki, nie mającej wpływu na użytkowanie 
przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 16 pkt 3 pzp, zamawiający obowiązany jest stosować się do 
zasady proporcjonalności. 
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Odpowiedź na pytanie nr 264  

Zamawiający nie ma możliwości odniesienia się do tak ogólnie sformułowanego zagadnienia – Wykonawca nie 
określa ani jakiego dokładnie zapisu dotyczy jego wniosek, ani jaka jest postulowana wysokość kary. 
 
Pytanie nr 277 

Proszę o potwierdzenie ,że obowiązkiem Wykonawcy jest waloryzacja wynagrodzenia  Podwykonawcy                                 
na przedmiotowym zadaniu na warunkach określonych w Kontrakcie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 277  

Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie nr 278  
Proszę o przywrócenie zapisów w klauzuli 13.7 z uwagi na zapisy w PFU II CZĘŚĆ INFORMACYJNA  pkt.3. :,, 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w 
opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.” Nadmienić należy, że Wykonawca nie ma 
wpływu na zmiany zmieniającego się stanu prawnego, a ponieważ ryzyko uzgodnień  zostało przerzucone na 
Wykonawcę, to w przypadku uzyskania odmiennych niż planowano uzgodnień, należy się Wykonawcy 
wynagrodzenie zbilansowane o  pierwotnie przyjęte rozwiązanie w stosunku do zmiany. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 278 (Zmiana nr 15)  

13.7         Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego. 

Zamawiający usuwa zapis w Warunkach Szczególnych  

„Zapis w Klauzulę 13.7.     [Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego] skreśla się jako nie mającą zastosowania 
w niniejszych Warunkach: 

i wprowadza następuję zapisy w Warunkach Szczególnych: 

„13.7         Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego. 

Dotychczasową treść Klauzuli 13.7. zastępuje się następująca treścią: 

„Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę Kosztu, wynikającą z jakiejś 
zmiany w Prawach w Kraju dokonanej po dacie złożenia oferty przez Wykonawcę, a mającej wpływ na wykonanie 
przez Wykonawcę jego  zobowiązań przewidzianych Umową. 

Jeżeli Wykonawca dozna (lub oceni, ze następnie dozna) opóźnienia i/lub poniesie (lub oceni, że następnie 
poniesie) dodatkowy Koszt wynikły z tych zmian, to Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi i będzie uprawniony, 
z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1. [Roszczenia Wykonawcy], do: 

(a) przedłużenia czasu w związku z opóźnieniem według Klalzuli 8.4. 
(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej. 

 

Wykonawca wykaże konieczność poniesienia Kosztu i/lub wpływ zmiany na Czas na Ukończenie.  

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5. [Określenia], aby 
uzgodnić lub określić te sprawy.”    

Pytanie nr 283  

 
Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawione 
tylko na jednego z członków konsorcjum np. Lidera. 
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Odpowiedź na pytanie nr 283  

Zamawiający uzna za prawidłowe wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawione 
na zlecenie jednego z członków Konsorcjum, o ile z treści gwarancji będzie wynikało, że zabezpiecza ono ofertę 
składaną przez wyspecyfikowanych Wykonawców tworzących Konsorcjum lub gwarancja będzie zawierała ogólny 
zapis, że zabezpiecza ona ofertę składaną przez Zleceniodawcę gwarancji wspólnie z innymi podmiotami (z 
gwarancji musi jasno wynikać, że Gwarant godzi się na to, że ofertę będzie składał Zleceniodawca gwarancji wraz z 
innymi podmiotami).  
 
Pytanie nr 284  

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wniesienie wadium w gotówce przez każdego z partnerów  konsorcjum 
np. proporcjonalnie do udziału na łączną wymaganą wartość : 1000 000,00 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 284  

Tak, Zamawiający uzna tak wniesione wadium za prawidłowo wniesione  
 
Pytanie nr 292  

W nawiązaniu do zapisów z 
-              przedmiaru pomocniczego dla działu ROBOTY W ZAKRESIE CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ I ITS 
SYGNALIZACJI - SK061 POMORSKA-DUBOIS gdzie w pozycji nr 4 zapisano : 
„Montaż masztu rurowego prostego typu HYdo montażu w gnieździe (słup stalowy, wykonanie wg specyfikacji, 
zabezpieczony powloką anty plakat/anty graffiti): - szt. 7, 
-              OGÓLNCH WYTYCZNCH DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ 
SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ WE WROCŁAWIU, gdzie w pkt 3.2 Materiały małogabarytowe -konstrukcje typowe 
zapisano : 
„Maszt M typu HY - wysoki - o wysokości do 4,0 m ponad powierzchnię chodnika. Standard we Wrocławiu to rura 
stalowa 0 108 mm ocynkowana" 
-              Załącznika nr 15 do PFU - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : Gdzie w 
dziale E-07.03.01.     URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU (SYGNALIZACJA ŚWIETLNA) BRANŻA 
ELEKTRYCZNA ITS, 7. OBMIAR ROBÓT, 7.2.    Jednostka obmiarowa : zapisano 
„ Montaż masztu rurowego prostego typu HY w klasie min. 70NE2 do montażu w gnieździe (słup aluminiowy, 
wykonanie wg specyfikacji, zabezpieczony powłoką antyplakat/antygraffiti) -lszt.," 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Projekcie Wykonawczym pn. Projekt sygnalizacji świetlnej, należy 
zaprojektować słupki HY stalowe czy aluminiowe 
 
Odpowiedź na pyt. nr 292 

Zapisy dotyczące materiału słupków HY stalowych i aluminiowych są prawidłowe, ponieważ występują oba rodzaje 
słupów, zgodnie z PB oraz przedmiarem. 
 
Termin, miejsce 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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