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Wrocław, 05.05.2021 

 
 
 
 

 
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 16 

W punkcie 5.1 OPZ podano, że należy między innymi wykonać badanie istniejących warstw podbudowy jezdni, 

zatoki przystankowej i chodnika. Wykonanie takich badań wymagać będzie już na etapie projektowania rozbiórki 

górnych warstw nawierzchni. Prosimy o usunięcie tego zapisu lub potwierdzenie, że oferta na opracowanie 

dokumentacji ma w swojej cenie zawierać również wykonanie robót budowlanych (rozbiórka nawierzchni jezdni, 

zatoki i chodnika oraz ich odbudowa z wyłączeniem badanych nawierzchni z ruchu). 

Odpowiedź na pytanie nr 16  

Zamawiający potwierdza, że przy badaniu istniejących warstw podbudowy jezdni, zatoki przystankowej i chodnika 

należy uwzględnić rozbiórkę oraz odtworzenie górnych warstw ww. nawierzchni z czasowym i miejscowym 

wyłączeniem badanych nawierzchni z ruchu. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy o informację czy dla wykonania badań, o których mowa w punkcie 5.1 OPZ należy opracować i wdrożyć 

organizację ruchu zastępczego. W przypadku potwierdzenia prosimy o informację czy cenę tych projektów ORZ i ich 

wdrożenia należ ująć w pozycjach 17 i 23 „Zestawienia kosztów zadania”. 

Odpowiedź na pytanie nr 17  

Zamawiający informuje, że konieczne jest opracowanie projektu ORZ i jego wdrożenia dla zakresu robót opisanych 

w pozycjach 17 i 23 „Zestawienia kosztów zadania”. Jego koszt należy ująć w ww. pozycjach. 

 

Pytanie nr 18 

Zgodnie z OPZ dla Zakresu Gminy nie jest wymagane opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego ani 

obsługi budowy. Z kolei w załączniku 30 tj. OPZ dla zakresu MPWIK zgodnie z punktem 5.4 Projekt organizacji ruchu 

zastępczego i obsługi komunikacyjnej budowy wymagane jest opracowanie projektu ORZ oraz wjazdu na plac 

budowy. Ponieważ roboty dla zakresu Gminy i MPWIK będą wykonywane w tym samym obszarze prosimy 

o ujednolicenie zapisów OPZ w zakresie ORZ – Organizacji Ruchu Zastępczego i obsługi budowy. W przypadku 

potwierdzenia konieczności wykonania projektu ORZ i obsługi budowy prosimy o wskazanie, w której pozycji 

formularza ofertowego należy ująć ten zakres lub skorygowanie formularza z uwzględnieniem dodatkowej pozycji 

kosztorysowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 18 (Zmiana nr 6) 

Zamawiający informuje, że skreśla pkt 5.4 z OPZ dla zakresu MPWiK. Opracowanie projektu ORZ i jego wdrożenie 

będzie przedmiotem zamówienia na wykonanie robót budowlanych.  

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie ww. pozycji w STWiORB D. 00.00.00.-„ Wymagania ogólne, PR 

oraz KI. 

Pytanie nr 19 
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Zgodnie z zapisami OPZ w rozdziale 5.4 Branża sanitarna, 5.4.1 Odwodnienie, Punkt 3 „Każdy przykanalik na 

ww. odcinku należy oczyścić metodą hydrodynamiczną oraz sprawdzić stan techniczny przy pomocy kamery. Jeżeli 

jest popękany lub uszkodzony należy zlecić jego naprawę lub całkowitą wymianę. Materiałem....„Prosimy 

o doprecyzowanie czy prace związane  z koniecznością czyszczenia i kamerowania wpustów i przykanalików, w celu 

oceny stanu technicznego oraz zlecenie naprawy uszkodzonych elementów,  należy wykonać w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej czy wymagania dotyczące warunków realizacji, w odniesieniu do istniejących 

przykanalików nieprzewidzianych do przebudowy należy zawrzeć w  dokumentacji projektowej i STWIORB oraz 

przedmiarach, jako zalecenia dla Wykonawcy robót. 

Odpowiedź na pytanie nr 19  

Zamawiający informuje, pkt 3 należy zawrzeć w dokumentacji projektowej, STWiORB, PR i KI, jako zalecenia dla 

Wykonawcy robót 

 

Zmiana nr 7 

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie www. zmodyfikowany zał. nr 1 do IDW – formularz ofertowy 

(modyfikacje dotyczą terminu związania ofertą – punkt 4.7. formularza). 

 

Zmiana nr 8 

Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez dodanie po punkcie 6.29. punktów 6.30.-6.32. 

o następującej treści: 

„6.30. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w dniu przekazania do odbioru ostatniej części 

dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia oryginałów oświadczeń, o których mowa w 

art. 56 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych. Oświadczenia te powinny być złożone w oryginale w formie 

pisemnej przez wszystkich projektantów, którzy brali udział w projektowaniu, z datą przed przystąpieniem przez tych 

projektantów do czynności związanych z projektowaniem.  

6.31. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych w stosunku do 

któregokolwiek z projektantów, o których mowa w pkt. 6.30. 

6.32. Wykonawca zobowiąże projektantów zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, w tym w udzielanie 

odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie procedury przetargowej na  wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do 

informowania Wykonawcy o zaistnieniu po ich stronie konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy 

PZP. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego odsunięcia od wykonywania czynności projektantów, co do 

których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy PZP oraz do dostarczenia 

Zamawiającemu oświadczeń, o  których mowa powyżej nie później niż w ciągu 3 dni po ich otrzymaniu od 

projektantów. W ciągu 3 dni od upływu terminu składania ofert w postepowaniu na roboty budowlane Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu oświadczeń wszystkich projektantów zaangażowanych 

w realizację przedmiotu umowy, w tym w udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców ubiegających się 

o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, o których to oświadczeniach mowa w art. 56 ust. 5 Ustawy PZP 

(w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy PZP). Oświadczenia te powinny być złożone 

w oryginale w formie pisemnej z datą nie wcześniejszą niż dzień upływu terminu składnia ofert w postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.” 

 

Zmiana nr 9 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 13.05.2021r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 13.05.2021r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 10.08.2021r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

 

 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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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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