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Wrocław, 28.04.2021 

 
 
 
 

 
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 8 

Biorąc pod uwagę art. 99 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie 

elementy dokumentacji projektowej należy wykonać biorąc pod uwagę pozycję 16 zestawienia kosztów zadania 

tj. Branża mała Architektura 

Odpowiedź na pytanie nr 8  

Zamawiający informuje, że poz. nr 16 zestawienia kosztów zadania tj. Branża mała Architektura należy uwzględnić 

posadowienie na peronach przystankowych trejaży lub donic wyposażonych w odpowiednie stelaże na pnącza np. 

bluszcze, winobluszcze. Zaproponowane rozwiązania projektowe należy zaopiniować pod względem plastyczno-

przestrzennym w Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta natomiast pod względem konstrukcyjnym 

i eksploatacyjnym z Zarządem Zieleni Miejskiej i Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta. 

 

Pytanie nr 9 

Biorąc pod uwagę art. 99 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie 

elementy dokumentacji projektowej należy wykonać biorąc pod uwagę pozycję 25 zestawienia kosztów zadania 

tj. Inne zapisy OPZ. Przywołany zapis jest zapisem powodującym dużą różnorodność interpretacyjną, 

co uniemożliwia złożenie porównywalnych ofert. 

Odpowiedź na pytanie nr 9  

Zamawiający informuje, że w poz. nr 25 zestawienia kosztów zadania należy uwzględnić ewentualne uzyskanie 

wszelkich odstępstw od przepisów technicznych i decyzji DWKZ, MKZ, ZDiUM , uzgodnień, opinii z jednostek 

miejskich oraz gestorów sieci, bieżącej koordynacji projektu z deweloperem Talgo  sp. z o. o. sk. k., operatu 

z szacowania wartości godziwej likwidowanego majątku TAURON S.A. 

 

Zmiana nr 5 (Modyfikacja odpowiedzi nr 14): 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść odpowiedzi nr 14 udzielonej dnia 23.04.2021r. poprzez skreślenie jej 

dotychczasowego i brzemienia i zastąpienie jej odpowiedzią nr 14 o treści: 

„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. 

Są to również drzewa o mniejszych obwodach w przypadku nowych nasadzeń lub drzew, które osoba wykonująca 

inwentaryzację (posiadająca kwalifikacje zgodne z zał. nr 2 do Zarządzenia Prezydenta ws ochrony drzew i rozwoju 

terenów zielonych Wrocławia z 28.06.2019r.) uzna za cenne, przyszłościowe, warte zachowania i uwzględnienia 

w inwentaryzacji. 

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.” 

 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie 1 osoby do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności torowej oraz 

Projektanta w specjalności drogowej, jeżeli osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane przez 

Zamawiającego w SWZ?. 

Odpowiedź na pytanie nr 15  

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza wskazanie 1 osoby do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności torowej 

oraz Projektanta w specjalności drogowej, jeżeli osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane przez 

Zamawiającego w SWZ.  

 

 

 

Miejsca oraz terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ 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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