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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/8/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Bardzkiej  

na odcinku pomiędzy ul. Kamienną i al. Armii Krajowej we Wrocławiu” w ramach zadania nr 04811: pn. „Budowa bus-

pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej”   

  

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. 2021 poz. 1129 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Czy  Zamawiający posiada informację ilu jest dzierżawców korzystających z istniejącej sieci MKT, którą należy 

rozbudować? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

W kanałach MKT na terenie planowanej inwestycji jest obecnie 3 dzierżawców.  

Zamawiający zwraca jednak uwagę, że dzierżawione odcinki MKT znajdują się w kanalizacji oznaczonej  

na pomarańczowo w załączniku nr 6 do OPZ (po zachodniej stronie ulicy), którego nie planuje się poddać 

przebudowie ani rozbudowie. Wg wytycznych OPZ, rozbudowany i przebudowywany ma być tylko odcinek 

zaznaczony na w/w załączniku kolorem niebieskim wraz z połączeniem z innymi sieciami (czerwone, pomarańczowe) 

w miejscu przecięcia. 

 

Miejsca, 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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