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Wrocław, 23.04.2021 

 
 
 
 

 
Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/8/PN/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 05400 Poprawa dostępności przystanków komunikacji 
zbiorowej oraz powiązań dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera.   
  

Szanowni Państwo,  

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

Pytanie nr 1 

Prosimy o zmianę zapisów z : 

„9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska 

tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 m toru pojedynczego wraz z 

budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku; 

9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu co 

najmniej jednej ulicy klasy co najmniej Z w terenie miejskim o długości co najmniej 100 m wraz z budową lub 

przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowe, sieci gazowej, sieci 

elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych - o długości co najmniej 50 m dla każdej z 

przedstawionych sieci (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które branże z ww. były projektowane); 

9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci wodociągowej 

o średnicy co najmniej dn 125 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 100 m w terenie miejskim.” 

 

Na: 

 

„9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska 

tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 m toru pojedynczego wraz z 

budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku; 

9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu co 

najmniej jednej ulicy klasy co najmniej Z w terenie miejskim o długości co najmniej 100 m wraz z budową lub 

przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowe, sieci gazowej, sieci 

elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych - o długości co najmniej 50 m dla każdej z 

przedstawionych sieci (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które branże z ww. były projektowane); 

9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 
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wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci wodociągowej 

o średnicy co najmniej dn 125 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 100 m w terenie miejskim.” 

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 1) 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że modyfikuje punkty 9.1.1.1.-9.1.1.3. Instrukcji dla 

Wykonawców poprzez skreślenie ich dotychczasowego brzmienia i zastąpienie ich punktami 9.1.1.1.-9.1.1.3. o 

następującej treści: 

„9.1.1.1. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy torowiska 

tramwajowego lub kolejowego o długości co najmniej 50 m toru podwójnego lub 100 m toru pojedynczego wraz z 

budową lub przebudową sieci trakcyjnej na tym samym odcinku; 

9.1.1.2. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu co 

najmniej jednej ulicy klasy co najmniej Z w terenie miejskim o długości co najmniej 100 m wraz z budową lub 

przebudową sieci w zakresie minimum 3 branż spośród następujących: sieci wodociągowe, sieci gazowej, sieci 

elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci telekomunikacyjnych - o długości co najmniej 50 m dla każdej z 

przedstawionych sieci (przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać, które branże z ww. były projektowane); 

9.1.1.3. Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy sieci wodociągowej 

o średnicy co najmniej dn 125 mm wraz z przyłączami na odcinku o długości co najmniej 100 m w terenie miejskim.” 

 

Pytanie nr 2 

Wykonawca prosi o zmianę treści par 11 ust 2 i ust 3 umowy poprzez jednoznaczne  wskazanie terminu końcowego 

obowiązywania rękojmi oraz udzielenia gwarancji. Obecny zapis rozszerzający odpowiedzialność wykonawcy "do 

chwili zakończenia biegu terminu gwarancji na roboty budowlane zrealizowane na podstawie przedmiotowej 

dokumentacji projektowej "  jest dla wykonawców bardzo ryzykowny, gdyż to od działania osób trzecich (wykonawca 

robót)  będzie zależało jak długo potrwa czas rękojmi i gwarancji jakości, a nie od samego wykonawcy prac 

projektowych. Nadto, przy tak określonym terminie obowiązywania rękojmi niemożliwym będzie ustanowienie jej 

zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, ponieważ żadne z TU lub banków nie wyda 

gwarancji nie znając dokładnie czasu jej obowiązywania (daty zakończenia). Z uwagi na powyższe wykonawca 

proponuje wpisać jako termin obowiązywania rękojmi 36 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 2) 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 11 ust. 2 i 3 poprzez nadanie im następującego brzmienia:  

 

1. Strony rozszerzają okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

dokumentacji będących przedmiotem zamówienia do chwili zakończenia biegu terminu gwarancji na roboty 

budowlane zrealizowane na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, jednak nie dłużej niż do 

upływu 60 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego dokumentacji wykonanej 

na podstawie Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 3. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacje będące przedmiotem umowy do chwili wygaśnięcia 

uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane na ich podstawie roboty budowlane 

jednak nie dłużej niż do upływu 60 miesięcy od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego 

dokumentacji wykonanej na podstawie Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 3. 

 

 

 

Pytanie nr 3 
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Prosimy o ponowne zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pliku "Załączniki do IDW - wersja 

edytowalna" - obecnie podczas próby pobrania pliku wyświetla się informacja, iż jest on niedostępny 

Odpowiedź na pytanie nr 3  

Zamawiający informuje, że usunął problemy techniczne związane z dostępnością pliku "Załączniki do IDW - wersja 

edytowalna". 

 

Pytanie nr 4 

Prośba o potwierdzenie, iż Inwestycja nie wymaga etapowania robót, lub o wskazanie ilości etapów realizacyjnych. 

Powyższe ma wpływ na koszt opracowania zarówno projektu budowlanego jak i wykonawczego 

Odpowiedź na pytanie nr 4  

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga etapowania robót. 

 

Pytanie nr 5 

OPZ pkt 5.3.1.2 zawiera niedokończony akapit, stąd nie wiadomo czy wspomniane linie kablowe w tym akapicie 

wymagają wymiany (przebudowy) czy nie. Prośba o skorygowanie w/w akapitu w celu jednoznacznego określenie 

wymogów dla przedmiotowych linii kablowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 (Zmiana nr 3) 

Zamawiający informuje, że w OPZ pkt 5.3.1.2 zastępuje opisem: 

„Linie kablowe (B1, B4 i B5) wybudowane są w latach 70 i wykazują niski poziom izolacji. Zasilacz i punkt powrotny 

sekcji B9 wybudowano około 20 lat temu - nadają się jeszcze do eksploatacji, ale ze względu na obniżanie się 

wartości rezystancji izolacji i zmianę trasy kabli również należy zaprojektować wymianę kabli.” 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie odwiertów badawczych w istniejącej nawierzchni jezdni? 

Odpowiedź na pytanie nr 6  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 5.1. OPZ branża drogowa w zakresie prac projektowych jest 

wykonanie min. 20 odwiertów badawczych w istniejącej jezdni oraz zatoce autobusowej. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie badana nośności istniejącej nawierzchni ulicy Drobnera Belką 

Benkelmana, jako spełnienie wymogu umownego zgodnie z pozycją 23 zestawienia kosztów zadania ? 

Odpowiedź na pytanie nr 7  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami pkt 5.1. OPZ branża drogowa w zakresie prac projektowych jest 

badanie pomiaru ugięć sprężystych nawierzchni (Belka Benkelmana) oraz badanie nośności/zagęszczenia podłoża 

gruntowego (płyta VSS) w celu sprawdzenia odkształcalności i wytrzymałości warstw podbudowy, których celem jest 

określenie możliwości wykorzystania tych elementów w projekcie konstrukcji poszczególnych elementów pasa 

drogowego. 

 

Pytanie nr 10 

W OPZ - 5.7.2 "Organizacja ruchu docelowego" opisuje się projekt organizacji ruchu, jako oznakowanie poziome, 

pionowe i BRD. W OPZ - 5.7.2 "Sygnalizacja świetlna i ITS" opisuje się korekty w zakresie infrastruktury ITS 

rozumiane, jako pętle Capsys oraz kamery wideodetekcji. Brak zapisów o konieczności opracowania programów 

pracy sygnalizacji świetlnych. Czy w ofercie należy uwzględnić opracowanie/modyfikacje istniejących programów 

pracy sygnalizacji świetlnej? 

Odpowiedź na pytanie nr 10  

Zamawiający informuje, że opracowanie projektów pracy sygnalizacji świetlnej pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Systemowe programy sygnalizacji świetlnej opracowuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu we własnym 

zakresie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę projektów pracy sygnalizacji, zgodnie z "Wytycznymi do 

projektowania i budowania instalacji na zlecenie jednostek Gminy Wrocław, przewidzianych do komunikacji z 

systemem ITS" zamieszczonymi na bip.zdium.wroc.pl/ lub w załączniku nr 19 do OPZ 
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Pytanie nr 11 

Biorąc pod uwagę zapisy OPZ - 5.7.2 "Sygnalizacja świetlna i ITS" prosimy o potwierdzenie, że należy uzyskać 
zatwierdzenie projektu organizacji ruchu bez programów sygnalizacji świetlnej, których opracowanie jest w gestii 

ZDiUM. 

Odpowiedź na pytanie nr 11  

Zmawiający informuje, że uzyskanie zatwierdzenia projektów pracy sygnalizacji świetlnej pozostaje w gestii 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 12 

Zgodnie z OPZ - 5.7.2 "Sygnalizacja świetlna i ITS" należy opracować wizualizację (symulację) pracy planowanego 

na skrzyżowaniu programu. W przypadku, gdy to ZDiUM opracowuje program sygnalizacji świetlnej prosimy o 

informacje, na którym etapie projektowym uzyska się zatwierdzony program pracy sygnalizacji świetlnej w celu 

wykonania symulacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 12  

Zamawiający informuje, że wizualizacja wraz symulacją pracy skrzyżowania dotyczy lokalnego programu sygnalizacji 

świetlnej, którego opracowanie i wdrożenie leży całkowicie po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 13 

Biorąc po uwagę niejednoznaczne zapisy projektu umowy w zakresie uzyskiwania uzgodnień/opinii prosimy o 

jednoznaczne sprecyzowanie, o jakich uzgodnieniach/opiniach poza wynikającymi z: 

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z 

późniejszymi zmianami) 

b. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z 

późniejszymi zmianami)), 

c. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z 

późniejszymi zmianami), 

d. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późniejszymi zmianami) 

jest mowa w projekcie umowy [między innymi § 2 ust 1 pkt 10]. Prosimy o wskazanie aktów prawnych obligujących 

od uzyskania nieopisanych w powyższych aktach prawnych opinii i uzgodnień. 

Odpowiedź na pytanie nr 13  

Zamawiający informuje, że cytowanego zapisu nie można uznać za niejednoznaczny, ponieważ z projektu Umowy 

jasno wynika cel, jakiemu mają służyć opinie i uzgodnienia, do uzyskania, których zobowiązany jest Wykonawca. 

Wykonawca, jako profesjonalista w zakresie projektowania winien posiadać wiedzę, co do tego, jakie są niezbędne 

uzgodnienia i opinie w celu zrealizowania dokumentacji projektowej opisanej w Umowie (w tym, w OPZ) oraz 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 14 

Biorąc pod uwagę zapis z Zarządzenia nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie 

ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, iż „ Inwentaryzować należy wszystkie drzewa, które zasięgiem 

rzutu korony +1m, jednak nie mniej niż 10m, nachodzą na teren inwestycji wraz z jej pasem technologicznym 

(organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.” prosimy o podanie, jakie są graniczne parametry kwalifikujące 

drzewo do inwentaryzacji i wprowadzenia do SIP-u? Czy dotyczy to również samosiewów np. robinii akacjowej, klonu 

jesionolistnego, drzew owocowych o obwodzie np 5 cm na wysokości 130cm? 

Odpowiedź na pytanie nr 14  

Zamawiający informuje, że należy inwentaryzować wszystkie drzewa, włącznie z  samosiewami np. robinii akacjowej, 

klonu jesionolistnego, drzew owocowych o obwodach wymagających wyrównania w razie wycinek, zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta ws ochrony drzew  i rozwoju terenów zielonych Wrocławia  

z 28.06.2019r. 
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Są to, więc wszystkie drzewa o obwodzie pni powyżej 20cm na h-130cm od podstawy pnia oraz powyżej 40cm dla 

drzew z gatunku: topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, 

olcha i drzew owocowych. 

Jeżeli samosiewów jest bardzo dużo można je zinwentaryzować, jako zadrzewienie grupowe lub w uzasadnionych 

przypadkach (należy podać uzasadnienie w opisie inwentaryzacji) np. trudny dostęp – wykonać inwentaryzację 

powierzchniową. Zwracamy uwagę, iż Inwentaryzację należy uzupełnić o waloryzację dendrologiczną oraz m.in. 

niweletę osadzenia drzewa w terenie do której należy starać się  dopasować niweletę projektowanych elementów 

inwestycji. 

 

Zmiana nr 4 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 07.05.2021r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 07.05.2021r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 04.08.2021r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 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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