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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/6/TP/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „05060 - Drogi rowerowe na Sądowej - etap I - projekt nr 175 WBO 2018.” 
 
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 1 
Prosimy o potwierdzenie, że za implementację docelowych systemowych programów pracy sygnalizacji świetlnej, 
na podstawie zatwierdzonych projektów, odpowiada Dział ds. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem 
Publicznym TXC ZDiUM, i nie należy uwzględniać w wycenie kosztów implementacji programów systemowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Potwierdzamy, że za implementację docelowych systemowych programów pracy sygnalizacji świetlnej, na podstawie 
zatwierdzonych projektów, odpowiada Dział ds. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym TXC 
ZDiUM, i nie należy uwzględniać w wycenie kosztów implementacji programów systemowych. Po stronie Wykonawcy 
leży implementacja lokalnych programów pracy sygnalizacji świetlnej. 
 
Pytanie nr 3 
W nawiązaniu do zapisu z projektu wykonawczego „PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W ZAKRESIE 
NIEZBĘDNYM DLA REALIZACJI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU NA SKRZYŻOWANIU ULIC 
PODWALE – SĄDOWA (007)” branża ELEKTRYCZNA Sygnalizacja świetlna gdzie w pkt 7.  Uwagi końcowe 
zapisano  „Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skonfigurowania  nowo  instalowanych  urządzeń zarówno  lokalnie    
jak  i  po  stronie  centralnego  systemu  sterowania  ruchem  ITS  oraz jego  podsystemów  i  aplikacji  
dziedzinowych  (da  Gamma,  PMU,  OpenEye,  HelpDesk ITS, SDIP Administrator)”, prosimy o udzielenie 
jednoznacznej odpowiedzi, czy Zamawiający udostępni dostęp do wszystkich aplikacji dziedzinowych ITS, celem 
konfiguracji projektowanych urządzeń sygnalizacji świetlnych zapewniających ich funkcjonowanie w systemie ITS 
oraz informację jak to się będzie odbywało ? Czy też wykona to we własnym zakresie ? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Informujemy, iż Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji lokalnej umożliwiającej współpracę z systemami 
dziedzinowymi ITS. Konfigurację w samym systemie sterowania ruchem ITS i podsystemach wspomagających tj. 
aplikacjach dziedzinowych (Da Gamma, PMU, OpenEye, HelpDesk ITS, SDIP Administrator), Zarząd Dróg i 
Utrzymania Miasta we Wrocławiu wykona we własnym zakresie, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy 
dokumentacji powykonawczej (zawierającej m.in. numery IP i dokładną lokalizację urządzeń, pól detektcji itp.), 
zgodnie z "Wytycznymi do projektowania i budowania instalacji na zlecenie jednostek Gminy Wrocław, 
przewidzianych do komunikacji z systemem ITS" zamieszczonymi na stronie bip.zdium.wroc,pl. 
 
Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający mógłby wskazać konkretny zakres umowy (tj. odnoszący się do konkretnych robót), który może 
podlegać ewentualnemu ograniczeniu lub, odwrotnie, zakres robót, który na pewno nie będzie podlegał 
ograniczeniu? Ponadto, czy Zamawiający mógłby wskazać jaka część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do 
konkretnego zakresu robót, może podlegać obniżeniu w związku z przewidzianą w umowie możliwością rezygnacji z 
wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 16 ust. 2 pkt. 8 nie jest precyzyjny, mimo 
iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone 
w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki 
wprowadzenia zmian. Wprowadzenie zmian, które nie zostały szczegółowo określone w postaci jednoznacznych 
postanowień prowadzi ponadto do naruszenia art. 140 ust. 1 PZP, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy 
wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., 
KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), a także do szkody w majątku wykonawcy, który na etapie 
wyceny oferty nie jest w stanie oszacować swojego ryzyka finansowego związanego z ubieganiem się o udzielenie 
danego zamówienia. Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1a do IDW cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie 
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koszty i składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zaś :”Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że 
kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania  dotyczą usług zakończonych całkowicie pod każdym 
względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych 
bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił 
wszystkie pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i 
nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i 
pozostałe nie wymienione, a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, w sposób 
kompletny pod każdym względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile 
zestawienie kosztów zadania nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i 
kwotach w poszczególnych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty związane. W cenie ofertowej należy 
uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-
użytkowych,  nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania” 
Należy zauważyć, że Wykonawca wycenia i kalkuluje swoją ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia i 
wlicza swoje wszelkie koszty we wszystkie ceny określone dla całego zakresu robót obejmującego ofertę. Zakres 
przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w IDW w sposób jednoznaczny stanowi podstawę złożenia 
oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku wykonania 
zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. W sytuacji, w której Zamawiający w 
nieograniczony i jednostronny sposób zmniejsza przedmiot zamówienia na etapie realizacji zamówienia nie tylko 
narusza art. 140 ust. 1 ustawy PZP, który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy 
jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z 
dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), ale również doprowadza do sytuacji, w której Wykonawca ma uzasadnione 
problemy z wyceną swojej oferty. Zamawiający tymczasem powinien tak opisać w IDW zasady związane z 
ograniczeniem zakresu robót, aby określić granice ryzyka wykonawcy (co możliwe jest np. poprzez określenie 
minimalnego przedmiotu zamówienia tj. zakresu robót, który na pewno zostanie wykonany, co pozwoli Wykonawcy 
na odpowiednie wliczenie swoich kosztów w poszczególne ceny robót, które na pewno będą zlecone przez 
Zamawiającego) – dopiero bowiem w takiej sytuacji Wykonawca będzie w stanie ocenić swoje ryzyko, adekwatne do 
zakresu przedmiotu świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia. 
2.Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić jakie okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 
16 ust. 2 pkt. 8 in fine umowy mogą powodować konieczność dokonania zmian w umowie polegających na rezygnacji 
z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 17 ust. 2 pkt. 8 nie jest precyzyjny, 
mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać 
określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i 
warunki wprowadzenia zmian. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 (zmiana nr 2) 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ –Wzorze umowy w §16 ust 2 pkt 8) o treści: 
„ 8) Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu robót 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone.” 
 
W związku z powyższym zmianie ulega numeracja od pkt 8) do 10) w § 16 ust. 2. 
 
Zmiana nr 3 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ –Wzorze umowy w §1 ust.1 o treści: 
„1.Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac 
projektowych w zakresie MPWIK i robót budowlanych w zakresie MPWiK oraz Gminy Wrocław, w ramach Zadania 
05060 „Drogi rowerowe na Sądowej – etap I – projekt nr 175 WBO 2018”, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą 
Załącznik nr 1 do umowy, Opisem Przedmiotu Zamówienia (zakres Gminy Wrocław) i Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym (zakres MPWIK) stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami 
i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.” 
 
I zastępuje następującym brzemieniem: 
„1.Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac 
projektowych w zakresie MPWIK i robót budowlanych w zakresie MPWiK oraz Gminy Wrocław, w ramach Zadania 
05060 „Drogi rowerowe na Sądowej – etap I – projekt nr 175 WBO 2018”, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą 
Załącznik nr 2 do umowy, Opisem Przedmiotu Zamówienia (zakres Gminy Wrocław)  i Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym (zakres MPWIK) stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami 
i normami,  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej.” 
 
Zmiana nr 4 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ – Wzorze umowy w §1 ust 4 o treści: 



 

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, 

NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Piotr Paś 
Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686 

 

„4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)\ oraz 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) do niniejszej umowy.” 
 
i zastępuje następującym brzmieniem: 
„4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)\ oraz 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) do niniejszej umowy.” 
 
Zmiana nr 5 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ – Wzorze umowy w §5 ust. 1 o treści: 
„1.Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.) z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 t.j.) przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy, w liczbie osób gwarantującej prawidłowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie 
czynności wskazanych w OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.” 

 

i zastępuje następującym brzmieniem: 
„1.Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.) z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 t.j.) przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy, w liczbie osób gwarantującej prawidłowe i jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie 
czynności wskazanych w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.” 
 
 
Zmiana nr 6 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ – Wzorze umowy w § 9 ust. 7 o treści: 
„7.Wykonawca dla zakresu Gminy Wrocław może wystawić faktury przejściowe nie częściej niż raz w miesiącu, przy 
czym suma płatności przejściowych nie może przekroczyć 90 % ceny brutto określonej w ust.1. Pozostała kwota 
wynagrodzenia (10%) zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowy.” 
 
i zastępuje następującym brzmieniem: 
„7.Wykonawca dla zakresu Gminy Wrocław może wystawić faktury przejściowe nie częściej niż raz w miesiącu, przy 
czym suma płatności przejściowych nie może przekroczyć 90 % ceny brutto określonej w ust.1. Pierwszy okres 
rozliczeniowy uprawniający do dokonania płatności przejściowych, o których mowa w zd. 1 będzie dotyczył robót 
wykonanych maksymalnie do końca listopada 2021 r. Pozostała kwota wynagrodzenia (10%) zostanie zapłacona na 
podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym.” 

 

 

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 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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