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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu nr ZP/20/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 oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 1:  

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem grubość warstwy 10 cm, skoro wysokość modułów 
antykompresyjnych wynosi 25 cm? 
OPZ str. 18: 
  

 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: (Zmiana nr 1) 

Zamawiający skorygował w projekcie drogowym opis konstrukcji str. nr 11 i rys. nr 3. Poprawiony projekt drogowy 
stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. 
 
Pytanie nr 2:  

Wykonawca zwraca uwagę, że moduły antykompresyjne podane w dokumentacji projektowej, o parametrach 
wskazanych w OPZ, są rozwiązaniem bardzo drogim. Koszt samego materiału, bez wypełnienia substratem, 
wynosi ok 500 zł/m2 (oferta pozyskana od producenta ww. modułów). Prosimy, zatem o potwierdzenie, 
że Zamawiający wymaga zastosowania ww. rozwiązania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania modułów antykompresyjnych podanych w dokumentacji 
projektowej.  
   
Pytanie nr 3:  

Prosimy o korektę zapisów formularza oferty w pkt. 4.8.. Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający nie wymaga 
wniesienia zabezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: (Zmiana nr 2) 

Zamawiający informuje, że skreśla pkt. 4.8 Formularza ofertowego o treści: 
„4.8. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się  wnieść 
zabezpieczenie oraz   zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.” 
Jednocześnie zmianie ulega numeracja punktów 4.9-4.13. 
 
Ponadto Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl aktualny Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza 
ofertowego.   
 
Pytanie nr 4:  

Prosimy o korektę zapisów pkt.10.2. część I SWZ- Instrukcja dla Wykonawców SWZ. Zgodnie z treścią SWZ 
Zamawiający opisuje, iż:  
10.1. „Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna 
okoliczności o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) 
i jednocześnie 
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10.2. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, 
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1)-3) oraz 5)-10) ustawy PZP. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4: (Zmiana nr 3) 

Zamawiający informuje, że skreśla zapis w pkt. 10.2 Instrukcji dla Wykonawców i nadaje mu nowe brzmienie 
o treści: 
„Zamawiający nie wymaga potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, o których 
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1)-3) oraz 5)-7) oraz 9) ustawy PZP. „   
 
 
Pytanie nr 5:  

Niniejszym, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo zamówień publicznych 
prosimy o zmianę zapisów SWZ w zakresie zmiany kryteriów oceny ofert na kryteria cenowe i jakościowe zgodnie 
z naczelną zasadę zamówień publicznych - zasadą efektywności ekonomicznej. 
 
W myśl tej zasady Zamawiający ma uzyskać najlepszą jakość za określoną wartość środków, a także najlepsze 
efekty zamówienia w stosunku do poniesionych nakładów. Wysoką jakość można zaś osiągnąć przez 
zastosowanie odpowiednich kryteriów oceny ofert. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że stosowanie 
kryteriów oceny ofert – w przeciwieństwie do warunków udziału – poszerza konkurencję, nie  rezygnując  
jednocześnie  z pożądanej  jakości. Odpowiednie  określenie  kryteriów i ich  wag  pozwala na wybór oferty 
zapewniającej najkorzystniejszy bilans ceny i jakości w warunkach maksymalnie konkurencyjnych, co leży 
w interesie samego Zamawiającego. Tylko wtedy bowiem Zamawiający uzyskuje większą pewność, 
iż wykonawca zaproponuje mu to, czego on  istotnie  potrzebuje. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących kryteriów oceny ofert. 
 
 
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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