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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu nr ZP/11/PN/2021 o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. 04770 - Budowa ciągu komunikacji pieszej i rowerowej wzdłuż ul. Miłoszyckiej i Kowalskiej 
we Wrocławiu 
 

Szanowni Państwo,  
 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z 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: 
 
Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający może doprecyzować parametry techniczne oraz deklarowane właściwości użytkowe 
w elemencie moduły antykompresyjne HDPE o nośności co najmniej 70 t/m2. Prosimy o doprecyzowanie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający precyzuje,  że moduły antykompresyjne HDPE powinny charakteryzować się: 
- wytrzymałością na obciążenia (nośność) min. 500kPa, 
- wymiarami 0,5m x 0,5m x 0,25m (wysokość) - dopuszczalna różnica wymiarów +/- 20% 
- pojemność (dla wypełnienia glebą) –powyżej 90% 
 
Ponadto, Zamawiający precyzuje parametry gleby mającej stanowić wypełnienie modułów : 
- pH (ekstrakt wodny):  6,5 – 7,5                
- zasolenie (KCL): 2,5 g/l 
- drobne/średnie kruszywo: 25 - 40% 
- maksymalna pojemność wodna: 25 - 35% 
- przepuszczalność wody: 0,3 – 15 mm/min 
- ciężar objętościowy (stan suchy): 900 kg/m3 

- ciężar objętościowy (stan nasycenia): 1200 kg/m3 

 
Pytanie nr 2:  

Zgodnie z OPZ „Dla realizacji przedmiotowej Inwestycji uzyskano opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu wydaną przy piśmie WZA.5183.8075.2019.EM z dnia 03.01.2020”. W związku z powyższym 
prosimy o udostępnienie ww. opinii. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: (Zmiana nr 1) 

Zamawiający załącza opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
   
 
 
W związku z odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Z poważaniem 
 
Adam Leńczyk 
 
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
 

 
 
   

Do wiadomości: 
1. Adresat 
2. dudep, a/a 
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