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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/31/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. 04560 „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Dubois”.   

  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 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 pkt 1.6.7.13.  PFU napisano :,,b)  Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 

poligonizacji......" 

W związku ze zmianą  Rozporządzenia z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych w §.3 która zmienia dotychczasowy zakres posiadanych przez nas uprawnień (zakres: 1 i 4) 

geodezyjnych wprowadzając wymóg aby prace dotyczące utrzymania osnowy szczegółowej były prowadzone pod 

nadzorem osoby posiadające uprawnienia zawodowe (zakres uprawnień nr: 3), uprawnienia takie posiada 91 osób 

na terenie całej Polski.  

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Geodety Kraju z 2014 roku, do tej pory każdy uprawniony geodeta (zakres: 1) 

mógł wykonywać odtworzenie osnowy. 

W związku z powyższym czy do odbioru i pozwolenia na użytkowanie będzie wymagane odtworzenie osnowy ?  

Czy można je wykonać w terminie późniejszym, bez skutków naliczenia kar umownych? 

Obecnie Firma posiadająca takie uprawnienia, odtwarza jeden punkt osnowy już trzeci miesiąc po zakończeniu 

budowy, i zapowiada się że to jeszcze potrwa kolejne miesiące. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający informuje, że do odbioru i pozwolenia na użytkowanie nie będzie wymagane odtworzenie osnowy, 

a wykonanie osnowy w terminie późniejszym nie będzie powodowało naliczenia kar umownych. 

 

Pytanie nr 2 

W pkt 1.6.7.13.  podpunkt d) PFU napisano: ,,-  Uzyskać  w  formie  uzgodnienia  akceptację  Zarządu  Geodezji  

Kartografii i Katastru Miejskiego" . 

Informujemy, że nie ma takiego asortymentu w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, 

takie uzgodnieni nie podlega zgłoszeniu, kontroli ani akceptacji przez Zarząd. Takie jest stanowisko Kierownika Biura 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Opracowań Geodezyjnych. Proszę o modyfikację zapisów w PFU. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający wyjaśnia, że do ZGKiKM należy się zwrócić z wnioskiem (nie zgłoszeniem) o uzgodnienie wytycznych 

do opracowania „Projektu zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej”. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o podanie informacji czy Zamawiający zwiększy budżet jaki posiada na realizację robót planowanych do 

wykonania w ramach tego zadania, mając na uwadze I postępowanie. Informacja ta pozwoli Wykonawcom w sposób 

rzetelny ocenić własne możliwości realizacyjne, pożądaną technologie i rozwiązania techniczne oraz oszacować 

prawdopodobieństwo skutecznej realizacji przedmiotowych robót po wyborze najlepszej oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania zostanie podana zgodnie 

z art. 222 ust. 4 ustawy. 
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Pytanie nr 4 

Proszę o przekazanie tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Biorąc pod uwagę, że niniejsze zamówienie jest zlecane w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, to ewentualne opracowanie 

tabeli robót ziemnych stanowi zakres obowiązków Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o przekazanie informacji czy wybranemu wykonawcy zostanie udostępniany cały teren budowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Wybranemu Wykonawcy zostanie udostępniony teren budowy, zgodny z obowiązującym tego Wykonawcę zakresem 

robót, opisanym w PFU. 

 

Pytanie nr 6 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ma przekazane przez Projektanta autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji projektowej i opracowań przekazanych w związku z realizacją niniejszego zadania i niezbędnych do 

jego wykonania. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o wykreślenie lub modyfikację zapisu w pkt. 2.10 par 4 umowy dot. :(...)wykonania napraw cząstkowych 

jezdni i obiektów stanowiących plac budowy lub objazd placu budowy(...) Zamawiający nie może przerzucać na 

Wykonawcę dokonania remontu wszystkich sąsiednich ulic, które są w stanie nadającym się do całkowitej 

przebudowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o doprecyzowanie zapisu w pkt. 1.7par 4 umowy poprzez wskazanie właścicieli i użytkowników 

przebudowywanego terenu 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający informuje, że pozyskanie tych informacji leży w zakresie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 9 

W związku z ZARZĄDZENIE NR 129/14 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 29.12.2014r. w  sprawie  organizacji  

ruchu we Wrocławiu  dla  pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 18 ton, prosimy 

o wyjaśnienie czy zarządzający ruchem wyda zezwolenie wybranemu Wykonawcy na niestosowanie się do znaku  

zakazu na czas realizacji przedmiotowego zadania. Jeżeli nie to prosimy o wskazanie dróg którymi ma być 

prowadzony technologiczny. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający informuje, że obsługa komunikacyjna placu budowy może być prowadzona na podstawie 

opracowanego przez Wykonawcę projektu, uzgodnionego przez zarządzającego ruchem. 

 

Pytanie nr 10 

Proszę o informację czy Zamawiający posiada SIP pierwotny istniejących drzew i krzewów? 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający posiada dane do SIP dla istniejących drzew i krzewów oraz dołącza je do niniejszego pisma jako 

załączniki nr 1 i 2. 
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Pytanie nr 11 

Proszę o podanie ilości przykanalików do wykonania zgodnie z kontraktem. Wykonawca na etapie przygotowania 

oferty nie ma możliwości wykonania kamerowania na sieci nie będącej w jego posiadaniu i stwierdzenia 

prawidłowych ilości 

Odpowiedź na pytanie nr 11 (zmiana nr 1) 

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie obejmuje wyłącznie przykanaliki konieczne do przebudowy w związku 

z zaprojektowaną zmianą przebiegu krawężników. 

 

Na str. 20 PFU, w punkcie 1.7.1 Zamawiający skreśla następujący fragment: 

-  przykanaliki DN 160 mm  7 sztuk 

 

i zastępuje go treścią: 

-  przykanaliki DN 160 mm  6 sztuk 

 

oraz na str. 20 PFU, w punkcie 1.7.1 Zamawiający skreśla następujący fragment: 

-  wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem  7 sztuk 

w tym: 

o  zwieńczenia tradycyjne  1 sztuka 

o  tradycyjne z kratą bezpieczną  2 sztuki 

o  przykrawężnikowe boczne  4 sztuki 

 

i zastępuje go treścią: 

-  wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem  6 sztuk 

w tym: 

o  zwieńczenia tradycyjne  1 sztuka 

o  tradycyjne z kratą bezpieczną  3 sztuki 

o  przykrawężnikowe boczne  2 sztuki 

 

 

Pytanie nr 12 

Proszę o modyfikację zapisu par.4 pkt 1.10  umowy o treści: ,,Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, 

nie później jednak niż w terminie dwóch dni od zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznościach mogących  

wpłynąć  na  jakość  lub  termin zakończenia prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia. " 

 

w sposób następujący: 

,,Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni 

kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia, o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin 

zakończenia prac nad dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia." 

Odpowiedź na pytanie nr 12 (Zmiana nr 2) 

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Części II SWZ – wzoru umowy zgodnie 

z propozycją Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 13 

Proszę o potwierdzenie, że nadzór autorski nad projektem budowlanym sprawowany jest przez autora projektu 

budowlanego i zlecony do wykonania przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 14 

Proszę o potwierdzenie, że zgłoszenie uprawnia Wykonawcę do rozpoczęcia robót w zakresie całego zadania 

objętego niniejszym postępowaniem. 
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Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 15 

W związku z zapisami w par 4 pkt. 2.21 umowy:(...) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji 

i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich  właściwe  oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  

podczas  prowadzenia robót, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej 

koszty.(...) Proszę o podanie sieci  i urządzeń podziemnych, których to dotyczy wraz z ilościami. 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zamawiający informuje, że powyższe zapisy dotyczą wszystkich urządzeń i instalacji w obrębie prowadzonych robót. 

 

Pytanie nr 16 

Proszę o modyfikacje zapisów w par 4 pkt 15 umowy o treści: Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  niezbędnymi  

środkami oraz zasobem kadrowym  umożliwiającym  w  pełni  należyte  wywiązanie  się  ze  wszystkich  obowiązków  

umownych niezależnie od ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia  ograniczeń,  zakazów  i  nakazów  związanych  ze  stanem  epidemii,  

w szczególności wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. "  

Wykonawca nie może realizować robót niezgodnie z obowiązującym prawem. 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca, który złoży ofertę w przedmiotowym postępowaniu będzie dysponował 

niezbędnym potencjałem, tj. środkami oraz zasobem kadrowym  umożliwiającymi  w  pełni  należyte  wywiązanie  się  

ze  wszystkich  obowiązków  umownych, niezależnie od stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.  

Zamawiający nie oczekuje, że Wykonawca ma realizować umowę niezgodnie z przepisami prawnymi. Obecnie 

żaden przepis prawa nie wprowadza ograniczeń czy zakazów związanych ze stanem epidemii, które uniemożliwiają 

wykonawcy spełnienie świadczenia umownego i realizację jego obowiązków umownych sprzecznie z obowiązującym 

prawem. Intencją tego zapisu w umowie jest warunek Zamawiającego, że Wykonawca, który przystąpi do realizacji 

zamówienia będzie dysponował odpowiednim potencjałem, aby wykonać świadczenie zgodnie z umową.  Jeśli 

zostaną wprowadzone przepisy prawne uniemożliwiające realizacje świadczenia umownego w toku realizacji umowy, 

obowiązkiem stron umowy będzie dostosowanie się do tych wymogów, a nie działanie sprzeczne z prawem.  

Na chwilę obecną nie ma jednak takich wymogów, a obowiązkiem Wykonawcy, który nie koliduje z przepisami 

prawnymi jest należyte wykonanie umowy i zapewnienie, że dysponuje  niezbędnymi  środkami oraz zasobem 

kadrowym  umożliwiającym  w  pełni  należyte  wywiązanie  się  ze  wszystkich  obowiązków  umownych. 

 

W Polsce obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że na obszarze naszego kraju istnieje 

ryzyko wystąpienia epidemii. Zmiana ta miała miejsce 16 maja 2022 r.  

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji we wzorze umowy  postanowienia w § 4 ust. 5: 

„5. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  niezbędnymi  środkami oraz zasobem kadrowym  umożliwiającym   

w  pełni  należyte  wywiązanie  się  ze  wszystkich  obowiązków  umownych niezależnie od ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia  ograniczeń,  zakazów  i  nakazów  związanych  ze  stanem  epidemii,   

w  szczególności wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. " 

 

Pytanie nr 17 

W związku z zapisami w par. 4 ust.13 umowy, proszę o doprecyzowanie ilości i rodzaju pojazdów elektrycznych 

wymaganych przez Zamawiającego przy realizacji przedmiotowego zadania 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, w szczególności art. 68 [Udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów] ust. 3: 
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„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%. (…)”  

Zgodnie zaś z art. 36a [Udział pojazdów, obliczenie] Udział pojazdów, o którym mowa w art. 68 oblicza się, stosując 

zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej 

zaokrągla się w górę. W art. 36a określone zostały zasady zaokrąglania procentów podczas obliczania liczby 

wymaganych pojazdów. Zakłada on, iż wskaźnik poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wskaźnik 0,5 i powyżej w górę. 

Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów wynosi 4 lub mniej, nie ma 

potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów. 

Odnośnie zapytania o rodzaj pojazdów elektrycznych, zgodnie z definicją ustanowią zawarta w art.2 pkt 12) 

powołanej ustawy przez pojazd elektryczny należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną 

akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; 

 

Zmiana nr 3: 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy: 

- składania ofert na dzień 30.06.2022r. godzina: 09:00 

- otwarcia ofert na dzień 30.06.2022r. godzina: 12:00 

- termin związania ofertą na dzień 29.07.2022r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców). 

 

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

 

 

Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Zał.1 – dane do SIP nr 1 

Zał.2 – dane do SIP nr 2 
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