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Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 

T +48 71 77 10 900 lub 901 
F +48 71 77 10 904 
E biuro@wi.wroc.pl 

www.wi.wroc.pl 

Wrocław, 23.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu nr ZP/19/PN/2022 o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. 05220 Pieszo i sportowo po Gądowie - WBO 2019 (#230) 
 

Szanowni Państwo,  
 

Zamawiający informuje, że zgodnie 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 wraz z wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 1  

W części drugiej zadania przestawiono przedmiary dotyczące oświetlenia i prac drogowych  z podziałem 
na zakres SM Piast i Gminy Wrocław po sumowaniu pozycji ilości posiadają błędy przykład podano poniżej. 
Proszę o przedstawienie poprawnych przedmiarów. 

  

Zakres  Gminy Wrocław  

  

      

  OŚWIETLENIE - ZAKRES SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
PIAST   

L.P. STWIORB OPIS ROBÓT J.M. ILOŚĆ J.M. JM ilość 

Suma 
SM 
Piast+ 
Gmina 
Wrocław  

1   OŚWIETLENIE         

1 
d.1 

D-
10.07.01 

Demontaż słupów oświetleniowych 
o masie 50-100 kg szt. 1,61 

Demontaż słupów 
oświetleniowych o 
masie 50-100 kg 

szt. 1,40 3,01 

7 
d.1 

D-
10.07.01 

Montaż i stawianie słupów 
oświetleniowych SAL50 G wraz z 
zabezpieczeniem słupów powłoką 
antygrafity do wys. 2,5 m ( z 
fundamentem) wraz z montażem 
tabliczki słupowej typu WINEL lub 
równoważnej 

szt. 1,61 

Montaż i stawianie 
słupów 
oświetleniowych 
SAL50 G wraz z 
zabezpieczeniem 
słupów powłoką 
antygrafity do wys. 
2,5 m ( z 
fundamentem) wraz 
z montażem tabliczki 
słupowej typu 
WINEL lub 
równoważnej 

szt. 1,40 3,01 

8 
d.1 

D-
10.07.01 

Montaż wysięgników rurowych o 
masie do 15 kg na słupie 
wysięgnik 1,5 m 

szt. 0,54 

Montaż wysięgników 
rurowych o masie do 
15 kg na słupie 
wysięgnik 1,5 m 

szt. 0,47 1,01 

17 
d.1 

D-
10.07.01 

Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączania zasilania (pierwsza 
próba) 

prób. 0,54 

Sprawdzenie 
samoczynnego 
wyłączania zasilania 
(pierwsza próba) 

prób. 0,47 1,01 
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18 
d.1 

D-
10.07.01 

Badania fotometryczne oświetlenia kpl 0,54 
Badania 
fotometryczne 
oświetlenia 

kpl 0,47 1,01 

  

Część dotycząca prac drogowych 

PRZEDMIAR ROBÓT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO 
WYPEŁNIENIU) 

PRZEDMIAR ROBÓT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO 
WYPEŁNIENIU) 

  DROGI, ORD,ZIELEŃ - ZAKRES SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ PIAST 

  DROGI, ORD,ZIELEŃ - ZAKRES 
Gminy Wr 

L.P. 
STWIORB 
/OPZ OPIS ROBÓT J.M. ILOŚĆ OPIS ROBÓT J.M. ILOŚĆ 

Suma SM 
Piast 
GMINA 
Wrocław  

    

      KOSZTYT OGÓLNE             

6 
D-
01.02.01 

Ścinanie piłą mechaniczną 
drzew o średnicy 26-35 
cm wraz z karczowaniem 
pni oraz wywozem gałęzi, 
karpin i dłużyc na 
składowisko Wykonawcy 
wraz z kosztami 
zagospodarowani odpadu 
wierzba babilońska (nr 11) 

szt. 0,54 

Ścinanie piłą 
mechaniczną 
drzew o średnicy 
26-35 cm wraz z 
karczowaniem pni 
oraz wywozem 
gałęzi, karpin i 
dłużyc na 
składowisko 
Wykonawcy wraz z 
kosztami 
zagospodarowani 
odpadu wierzba 
babilońska (nr 11) 

szt. 0,47 1,01     

7 D-
01.02.01a 

Zabezpieczenie drzew o 
średnicy ponad 30 cm na 
okres wykonywania robót 
ziemnych drzewo nr 1 

szt. 0,54 

Zabezpieczenie 
drzew o średnicy 
ponad 30 cm na 
okres 
wykonywania robót 
ziemnych drzewo 
nr 1 

szt. 0,47 1,01     

15 D-
01.02.04 Demontaż trzepaka szt. 0,54 Demontaż 

trzepaka szt. 0,47 1,01     

16 D-
01.02.04 Demontaż ławki szt. 0,54 Demontaż ławki szt. 0,47 1,01     

5   
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

32 
D-
07.02.01 

Słupki do znaków 
drogowych z rur stalowych 
o śr. 70 mm 

szt. 1,61 

Słupki do znaków 
drogowych z rur 
stalowych o śr. 70 
mm 

szt. 1,40 3,01     

                      

35 D-
07.02.01 

Przymocowanie tablic 
znaków drogowych 
zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, 
informacyjnych o 
powierzchni ponad 0.3 m2 
znak D18 a 

szt. 0,54 

Przymocowanie 
tablic znaków 
drogowych zakazu, 
nakazu, 
ostrzegawczych, 
informacyjnych o 
powierzchni ponad 
0.3 m2 znak D18 a 

szt. 0,47 1,01     

36 D-
07.02.01 

Przymocowanie tablic 
znaków drogowych 
zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, 
informacyjnych o 
powierzchni do 0.3 m2 T-
30b; T29;T-3a 

szt. 1,61 

Przymocowanie 
tablic znaków 
drogowych zakazu, 
nakazu, 
ostrzegawczych, 
informacyjnych o 
powierzchni do 0.3 
m2 T-30b; T29;T-
3a 

szt. 1,40 3,01     
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47 D-
03.02.01a 

Regulacja pionowa 
studzienek dla zaworów 
wodociągowych i 
gazowych 

szt. 3,75 

Regulacja pionowa 
studzienek dla 
zaworów 
wodociągowych i 
gazowych 

szt. 3,26 7,01     

51 D-
09.01.01 

Odmładzanie starszych 
drzew o średnicy pni 11-
15 cm - drzewo nr 29 

szt. 0,54 

Odmładzanie 
starszych drzew o 
średnicy pni 11-15 
cm - drzewo nr 29 

szt. 0,47 1,01     

52 
D-
09.01.01 

Wykopanie krzewów w 
celu przesadzenia (nr 10) 
Tawuła van Houtte'a 

szt. 0,54 

Wykopanie 
krzewów w celu 
przesadzenia (nr 
10) Tawuła van 
Houtte'a 

szt. 0,47 1,01     

53 D-
09.01.01 

Sadzenie drzew i krzewów 
liściastych form 
naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat. III z 
zaprawą do połowy 
głębokości dołów; 
średnica/głębokość : 
1.0/0.7 m przesadzenie 
krzewu nr 10 

szt. 0,54 

Sadzenie drzew i 
krzewów 
liściastych form 
naturalnych na 
terenie płaskim w 
gruncie kat. III z 
zaprawą do połowy 
głębokości dołów; 
średnica/głębokość 
: 1.0/0.7 m 
przesadzenie 
krzewu nr 10 

szt. 0,47 1,01     

54 D-
09.01.01 

Pielęgnacja drzew 
liściastych form 
naturalnych w okresie 
gwarancji 

szt. 0,54 

Pielęgnacja drzew 
liściastych form 
naturalnych w 
okresie gwarancji 

szt. 0,47 1,01     

55 D-
09.01.01 

Sadzenie drzew i krzewów 
liściastych form 
naturalnych na terenie 
płaskim w gruncie kat. I-II 
z zaprawą do połowy 
głębokości dołów; 
średnica/głębokość : 
1.0/0.7 m Glediczja 
trójcierniowa wraz z 
zabezpieczeniem palikami 

szt. 1,61 

Sadzenie drzew i 
krzewów 
liściastych form 
naturalnych na 
terenie płaskim w 
gruncie kat. I-II z 
zaprawą do połowy 
głębokości dołów; 
średnica/głębokość 
: 1.0/0.7 m 
Glediczja 
trójcierniowa wraz 
z zabezpieczeniem 
palikami 

szt. 1,40 3,01     

56 D-
09.01.01 

Pielęgnacja drzew 
liściastych form 
naturalnych w okresie 
gwarancji 

szt. 1,61 

Pielęgnacja drzew 
liściastych form 
naturalnych w 
okresie gwarancji 

szt. 1,40 3,01     

57 D-
09.01.01 

Ręczne rozrzucenie 
mulczu na terenie płaskim 
grubość warstwy 10 cm 

m2 1,61 

Ręczne 
rozrzucenie 
mulczu na terenie 
płaskim grubość 
warstwy 10 cm 

m2 1,40 3,01     

 
Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 1) 

Zamawiający koryguje przedmiary robót dla zakresu Gminy Wrocław dotyczące oświetlenia oraz prac drogowych. 
 
Poprawione przedmiary Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl 
 
Pytanie nr 2 

Prosimy o zmianę projektowanych postanowień umownych w następującym zakresie: 
treść §15 ust. 2 pkt 8 umowy przewidują ograniczenia zakresu prac objętych umową bez wskazania minimalnej 
gwarantowanej wielkości przedmiotu umowy, co wskazuje na zastosowanie klauzuli abuzywnej 
niedopuszczalnej przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Katalog niedozwolonych postanowień umownych 
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sformułowany został w art. 433 ustawy Pzp, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą 
przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej 
wartości lub wielkości świadczenia stron. Prosimy o doprecyzowanie treści ww. paragrafu i wskazanie 
wymaganych wartości. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 2: (Zmiana nr 2) 

Zamawiający informuje, że w §15 ust. 2 umowy skreśla pkt 8 o brzmieniu: 
 
„8) ) Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu robót 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone.” 
 
Tym samym zmianie ulegnie numeracja regulacji zawartej w §15 ust. 2 poprzez zmianę numeracji od pkt 8) 
do 10) na pkt 8) do 9). 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ 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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