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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy: odpowiedzi do SIWZ w postępowania nr ZP/25/N/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04570 - 
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów 
poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych 
i rowerzystów. 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób  
 
Pytanie nr 9 
W nawiązaniu do zapisów w WYTYCZNYCH OGÓLNYCH DO WŁĄCZENIA URZĄDZEŃ DO SYSTEMU ITS WE 
WROCŁAWIU - Wrocław marzec 2020r, wersja 6.4 gdzie w pkt 4,, Wymagania odnoszące się do trybu przygotowania 
dokumentacji i wdrażania programów pracy sygnalizacji w systemie sterowania ruchem" zapisano „4-1- Wykonawca 
jest zobowiązany do uzyskania aktualnego, na dzień planowanego wdrożenia, Zatwierdzenia wydanego przez organ 
Zarządzający Ruchem projektu pracy sygnalizacji w systemie sterowania ruchem. Zatwierdzenie powinno być 
jednoznaczne, tj.: nie zawierać zapisów warunkujących Zatwierdzenie od wprowadzenia zmian niemożliwych, 
do weryfikacji, bez przedłożenia poprzedniej wersji (takich jak np. Wymóg skrócenia otwarcia wybranej grupy 
sygnalizacyjnej o określoną liczbę sekund)." Oraz „43. Projekt pracy sygnalizacji w systemie sterowania ruchem, 
o którym mowa w punkcie 4.1 powinien zastać przekazany da CZRiTP na 15 dni roboczych przed pionowanym 
wdrożeniem, co równocześnie uruchomi proces implementacji przez CZRiTP systemowych programów pracy." 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie celem rzetelnej wyceny, że za implementację docelowych systemowych 
programów pracy sygnalizacji świetlnej, na podstawie zatwierdzonych projektów., odpowiada Dziat ds. Centrum 
Zasądzania Ruchem i Transportem Publicznym TXC ZDiUM, i nie- należy uwzględniać w wycenie kosztów 
implementacji programów systemowych. 
Odpowiedź na pytane nr 9 
Zamawiający nie potwierdza. Odnośnie implementacji programów pracy sygnalizacji świetlnej patrz PFU punkt „1.7. 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe”. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź: w jakim czasie Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykonawcy protokoły 
z odbiorów końcowych ? 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zamawiający przekaże protokoły wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu ich przez Strony. 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do powykonawczego 
przedstawienia rzeczywistej ilości i przebiegu kabli w kanalizacjach kablowych sygnalizacji świetlnych objętych 
zadaniem, a jeżeli tak, to, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt prac związanych 
z aktualizacją w zakresie istniejącego okablowania tj. ilości i przebiegu kabli w kanalizacjach kablowych sygnalizacji 
świetlnej na. skrzyżowaniach ulic Jedności Narodowej i Rychtalskiej oraz ulic Jedności Narodowej i Słowiańskiej 
we Wrocławiu? 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Tak. Koszty należy uwzględnić odpowiednio, w pozycjach 9 i 10 załącznika 1a (Zestawienie kosztów zadania). 
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Pytanie nr 13 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi gdzie należy dostarczyć elementy sygnalizacji zaprojektowane do demontażu 
tj. sygnalizatory tramwajowe i okablowanie ? 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Elementy sygnalizacji zaprojektowane do demontażu należy dostarczyć do magazynu ZDIUM przy ul. Długiej 49 
we Wrocławiu. 
 
Pytanie nr 16 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi do jakiego czasu Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dokumentów 
do dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę, których nie można dostarczyć w terminach odbiorów końcowych. 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
Zamawiający informuje, że zgodnie z umowa § 9 ust 2 pkt.5  wykonawca 10 dni przed planowanym przystąpieniem 
do odbiorów zawiadamia o gotowości do odbiorów w tym o przedstawieniu dokumentacji powykonawczej. 
 
Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku gdy w wyniku obserwacji warunków ruchowych na skrzyżowaniach, 
do dwóch tygodni po uruchomieniu sygnalizacji świetlnych, zajdzie konieczność korekty programów pracy sygnalizacji, 
to po stronie Wykonawcy będzie korekta programów lokalnych i że będzie ich nie więcej niż jedna na skrzyżowanie. 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Zgodnie z zapisami PFU punkt „1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” Zamawiający potwierdza. 
 
 
Zmiana nr 1 

Zamawiający informuje, że zmienia termin: 

- składania ofert na dzień 04.06.2020 godz. 11:30 

- otwarcia ofert na dzień 04.06.2020 godz. 12:00 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ 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 

 


