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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/7/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 2 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty elektryczne w wersji edytowalnej dwg, 
w związku z koniecznością przedstawienia do odbioru robót dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać 
m.in. zatwierdzony projekt wykonawczy branży elektrycznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej plik .pdf, 
oraz w wersji edytowalnej dwg (kompatybilny z AutoCad 2007), xls (kompatybilny z MS Office 2003) i doc.  
Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający informuje, że wszelkie pliki edytowalne są w posiadaniu Zamawiającego i zostaną udostępnione 
Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 4 

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  „Do dwóch tygodni po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej, w czasie obserwacji warunków ruchowych na 
skrzyżowaniu, może zachodzić konieczność korekty programów pracy sygnalizacji. Korekta ma być wykonana 
bezpłatnie na koszt Wykonawcy.” Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy będzie wyłącznie korekta 
programu lokalnego i nie będzie ich nie więcej niż jedna. 
Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający informuję, że po stronie Wykonawcy będą dwie korekty programu pierwsza do 2-ch tygodni 
od wdrożenia Docelowej Organizacji Ruchu, a następna 6 miesięcy później. 
 
Pytanie nr 5 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dysponuje umową na nadzór autorski do przekazanej dla zadania 
dokumentacji projektowej ? 
Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający informuje, że dysponuje umową na nadzór autorski.  
 
Pytanie nr 6 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy należy uwzględnić koszty dopuszczenia do prac wraz z pełnieniem nadzoru 
przez Zakład Energetyczny, w związku z projektowaną zmianą lokalizacji tablicy SIM i koniecznością przepięcia 
kabla zasilającego w istniejącym słupie oświetleniowym 
Odpowiedź na pytanie nr 6 

Tak należy uwzględnić koszty dopuszczenia do prac wraz z pełnieniem nadzoru przez Zakład Energetyczny. 
 
Pytanie nr 7 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w ramach zadania należy wykonać fundamenty do posadowienia gniazd RS 
115 w podłożu celem montażu słupków sygnalizacyjnych niskich typu HY oraz w których pozycjach kosztorysu 
ofertowego należy uwzględnić wykonanie fundamentów dla gniazd RS115 
Odpowiedź na pytanie nr 7 

Tak. Zgodnie dokumentacją i przedmiarem w poz. „15 d.2 D-07-03-01 Montaż gniazda RS115 ( 800X800X600)”. 



 

 

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 

 

 
 
 
Pytanie nr 8 

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  : „Po Wykonaniu robot należy sporządzić dokumentacje powykonawcza. Do dokumentacji powykonawczej 
należy dołączyć Projekt Powykonawczy w wersji papierowej i w wersji edytowalnej (.dwg, .doc, .xls, itp.)”, prosimy 
o informację czy Zamawiający przekaże wybranemu wykonawcy kompletną dokumentację projektową do realizacji ? 
Odpowiedź na pytanie nr 8 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. 
 
Pytanie nr 9 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zapewni przyjazd Projektanta danej branży na odbiór końcowy 
oraz do jakiego czasu Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dokumentów do dokumentacji powykonawczej przez 
Wykonawcę, których nie można dostarczyć w terminach odbiorów końcowych 
Odpowiedź na pytanie nr 9 

Tak Zamawiający zapewni udział Projektanta w odbiorach.  
Zgodnie z zapisami w umowie : 
„Warunkiem niezbędnym do zakończenia odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania tj.: atesty, wyniki 
badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu 
budowlanego, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi Inspektora Nadzoru, dokumentację 
powykonawczą zawierającą zestawienia ilości wykonanych robót. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę 
dopuszczenia do eksploatacji” nie można dostarczyć dokumentacji powykonawczej po terminie odbiorów końcowych. 
 
Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku stwierdzenia braku spójności tj. w przypadku kiedy w przekazanych 
projektach wykonawczych do realizacji wystąpią różnice, pomiędzy wersją papierową a edytowalną .dwg, 
Zamawiający usunie rozbieżności we własnym zakresie ? 
Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający potwierdza, że usunie rozbieżności we własnym zakresie.  
 
Pytanie nr 11 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w ramach zadania, Wykonawca zobowiązany  jest  do  powykonawczego  
przedstawienia  rzeczywistej ilości i przebiegu kabli w kanalizacjach kablowych sygnalizacji świetlnych objętych 
zadaniem, a jeżeli tak, to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt aktualizacji projektu 
przebudowy sygnalizacji ulicznych z zakresie istniejącego okablowania ? 
Odpowiedź na pytanie nr 11 

Tak. Zgodnie z wytycznymi ZDiUM. Koszt należy uwzględnić w kosztach wykonania dokumentacji powykonawczej. 
 
Pytanie nr 12 

Prosimy o udostępnienie aktualnych zatwierdzeń WIM dla projektu programów pracy sygnalizacji świetlnych wraz 
z docelową organizacją ruchu dla skrzyżowań ul. Podwale - Sądowa 
Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający po uzyskaniu aktualizacji zatwierdzeń WIM dla projektu pracy sygnalizacji wraz z docelową organizacją 
ruchu udostępni ją Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 13 

W związku z projektowaną rozbudową sygnalizacji ulicznej objętych przedmiotowym zadaniem o dodatkowe 
sygnalizatory rowerowe, prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy należy w kosztach uwzględnić 
rozbudowę sterownika sygnalizacji świetlnej o dodatkowe modułu wykonawcze a jeśli tak, to w której pozycji 
kosztorysu ofertowego należy uwzględnić powyższe koszt  
 
W nawiązaniu do zapisów z OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA INSTALACJI 
ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ WE WROCŁAWIU, zamieszczone na stronie bip.zdium.wroc.p|.”, prosimy 
o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza montaż masztów niskich tj. słupków HY bezpośrednio 
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w ziemi, zgodnie z pkt 3.3 3.2 Materiały małogabarytowe - konstrukcje typowe ww. wytycznych ZDiUM, bez używania 
gniazd montażowych typu RS 115. 
Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający informuje, że rozbudowa sterownika nie jest konieczna. 
Nowe konstrukcje są do montażu w gniazdach  RS115, zgodnie z rys. 007.100.1 i opisem.  
 
Pytanie nr 14 

Dotyczy Zestawienia Kosztów Zadania – Załącznik 1 – pozycja 7 ”Badanie geotechniczne podłoża gruntowego”. 
W udostępnionym projekcie drogowym znajduje się zapis, iż podstawą do określenia geotechnicznych warunków 
posadowienia była dokumentacja archiwalna a obiekt sklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej. Prosimy 
o wyjaśnienie co Wykonawca ma skalkulować w ww. pozycji nr 7 ZZK? Bieżącą obsługę geotechniczną budowy, 
w tym badanie zagęszczenia gruntu i kolejnych warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni czy też należy 
tu założyć sprawdzenie warunków gruntowych przez odwierty w ramach potwierdzenia przyjętych w projekcie 
drogowym założeń? Jeśli odwierty, ile punktów badawczych należy założyć? 
Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający informuje, iż w poz. 7 ZZK należy skalkulować bieżącą obsługę geotechniczną budowy zgodnie 
z zapisami OPZ. 
 
Pytanie nr 15 

Zamawiający określił termin wykonania przedmiotowego zamówienia na 8 miesięcy z czego termin pośredni 
na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i  dokumentów pozwalających 
na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. W ocenie wykonawcy 3 
miesiące to nierealny termin na zrealizowanie etapu projektowego zamówienia, wymieńmy tylko: 
a) konieczność uzyskania aktualnych map do celów projektowych,  map  ewidencji  gruntów -  od 30 do 60 dni; 
b) uzgodnienie sporządzonej  dokumentacji projektowej z MPWiK i ZDIUM – od 30 do 60 dni; 
c) narady koordynacyjne – kolejne 30-60 dni 
d) pozostałe niezbędne  uzgodnienia,  decyzje,  opinie,  zezwolenia  konieczne do wykonania przedmiotu  
zamówienia  i  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na budowę, na które terminy ustawowe na uzyskanie decyzji 
wynoszą znów od 30 do 60 dni  
e) Zgłoszenie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – ok 30 dni 
Z uwagi na powyższe, jak i na fakt, iż sytuacja pandemiczna w kraju nie sprzyja przyspieszaniu terminów 
administracyjnych na uzyskanie opinii, decyzji i uzgodnień wnioskujemy o wydłużenie terminu pośredniego 
wykonania dokumentacji projektowej do 6 miesięcy a tym samym terminu końcowego na całe zadanie. 
W przypadku nie przychylenia się Zamawiającego do wniosku zakładamy, iż większość wykonawców, biorąc pod 
uwagę powyższe elementy oraz ryzyko niedotrzymania ustalonego przez Zamawiającego terminu, będzie kalkulować 
w cenie oferty ryzyko opóźnienia a zatem i kar, co skutkować będzie prawdopodobnymi przekroczeniami budżetu 
zakładanego na realizację zadania. 
Odpowiedź na pytanie nr 15 (Zmiana nr 7) 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SWZ – Instrukcji dla Wykonawców pkt 8 o treści: 

„8. Termin wykonania zamówienia  
8.1. Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 8 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 3 
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.  
8.2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz 
Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie 
na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie 
jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku 
podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika 
obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 8 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia umowy.” 
 
I zastępuje następującym brzmieniem: 

„8. Termin wykonania zamówienia  
8.1.Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 11 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 6 
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.  
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8.2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz 
Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie 
na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie 
jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku 
podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika 
obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 11 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia umowy. 
 
Zmiana nr 8 
Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SWZ – Wzorze umowy §2 o treści” 

„1.Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 8 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 3 
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.  
2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie 8 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz 
Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie 
na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie 
jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku 
podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika 
obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 8 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia umowy.” 
 
I zastępuje następującym brzmieniem: 

„1.Strony ustalają, że kompletny przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 11 miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji lub innych dokumentów pozwalających na wykonanie robót budowlanych – w terminie 6 
miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.  
2.Wykonawca zobowiązany jest w terminie 11 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy uzyskać na rzecz 
Zamawiającego decyzję o dopuszczeniu do użytkowania; jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie 
na użytkowanie – to obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie 
jest wydawane to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o braku sprzeciwu organu lub braku 
podstaw do sprzeciwu (chyba, że takie zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym, jeśli z decyzji wynika 
obowiązek usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło w terminie 11 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia umowy. 
 
Zmiana nr 9 
Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony załącznik nr 1 do IDW – Formularz 
ofertowy.  
 
Pytanie nr 16 

Wnioskujemy o wyłączenie zieleni z ogólnego okresu gwarancyjnego dla całego zadania i ustalenie 36 miesięcznego 
okresu gwarancyjnego tożsamego z okresem pielęgnacji zieleni, tak jak ma to miejsce w przypadku analogicznych 
zadań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie nr 18 

Ze względu na dużą ilość zaprojektowanych sygnalizatorów na maszcie M8 prosimy o informację czy zamawiający 
przewiduje ich montaż na dedykowanej, niestandardowej konstrukcji. Jeśli tak prosimy o udostepnienie rysunku 
technicznego konstrukcji.  
Odpowiedź na pytanie nr 18 (Zmiana nr 10) 

Zamawiający umieszcza na stronie www.wi.wroc.pl dwa warianty konstrukcji masztu M8. 

 
 
 
 
 
 

http://www.wi.wroc.pl/
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Zmiana nr 11 
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 
- składania ofert na dzień 13.04.2021r. godzina: 09:00 
- otwarcia ofert na dzień 13.04.2021r. godzina: 12:00 
- termin związania ofertą na dzień 12.05.2021r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców).  
 

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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