
 

 

 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000285920, 

NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapitał Zakładowy 8.500.000 PLN wpłacony w całości | Prezes Zarządu: Piotr Paś 

Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686 

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, 17.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi do SWZ w postępowaniu nr ZP/22/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach poniższych zadań: 
Część 1: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 pn. „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego - 
etapy 2 i 3” w ramach projektu pn.: „Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: 
Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księże Wielkie” – WBO 
Część 2: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04790 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Konduktorskiej 
na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.” 
 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami. 
 
Pytanie nr 3 

Pytanie dot. umowy dla zadania 04790 oraz 04960 paragraf nr 4 pkt 10, proszę o potwierdzenie czy Zamawiający 
będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę w swojej flocie pojazdu elektrycznego lub zasilanego gazem 
ziemnym? Jeśli tak, Zamawiający nie podał ilości takich pojazdów? Natomiast jeśli nie będzie takiego wymogu 
uprasza się o wykreślenie tego zapisu z umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 3  

Zamawiający w SWZ (IDW) oraz w paragrafie 4 ust. 10 umowy zawarł postanowienie, zgodnie z którym  Wykonawca 
zobowiązuje się, że przy wykonywaniu zadania objętego niniejszą umową zapewnić łączny udział pojazdów 
elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych  w rozumieniu art. 2 
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym Ustawą o 
elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.2021.r . poz. 110) dalej: ustawa  o elektromobilności). 
Wykonawca ma zatem zapewnić łączny udział pojazdów  elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
na poziomie określonym w art. 68 ust. 3 powołanej wyżej ustawy o elektromobilności. Art. 68 ust. 3 stanowi:  
Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub 
powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w 
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu 
tego zadania wynosi co najmniej 10%. 
 
Zmiana nr 2 
Zamawiający informuje, że zmienia termin: 
- składania ofert na dzień: 20.05.2022, godzina: 9:00  
- otwarcia ofert na dzień: 20.05.2022, godzina 12:00  
- termin związania ofertą na dzień: 18.06.2022  (zmianie ulega punkt 24 Instrukcji dla Wykonawców) 

 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
Pozostałe zapisy SWZ 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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