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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: postępowania nr ZP/38/PN/2020,  pn. 02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94  
  
 
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.1a w związku                                      
z ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje 
treść zapytań  wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian                     
w treści SIWZ:  
 
Pytanie nr 289  

W dniu 18.09.2020. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy pn. „Prosimy o udostępnienie Decyzji                                         
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania" udzielił odpowiedzi „W pliku pyt_52.7z 
zamawiający publikuje decyzje i postanowienia dotyczące Alei Stabłowickiej. Decyzja środowiskowa dotycząca                                       
ul. Kosmonautów jest dołączona do projektu budowlanego, w załączniku nr 2 do OPZ, tom 1, strona 35.".                                               
We wskazanym powyżej pliku Zamawiający zamieścił trzy dokumenty o sygnaturze: 

• RDOŚ-02-WOOŚ-6613-l/28-12/10mp z dnia 03.11.2010r., 
• WOOŚ.4222.1.2018.KZ.8 z dn. 28.12.2018r., 
• WOOŚ.420.115.2018.AMK.9 z dn. 12.04.2019r. 
W projekcie budowlanym dot. Alei Stabłowickiej, tom I, w pkt. 15 dot. „INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I 
CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA" projektant powołuje się na 
postanowienie nr WOOŚ.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wskazanego 

powyżej dokumentu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 289  

Zamawiający udostępnia Postanowienie nr WOOŚ.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019.  
 
Pytanie nr 290 

 W Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. RDOŚ-02-WOOŚ-6613-l/28-12/10mp z dnia 
03.11.2010r. wraz ze zmianami o sygn. WOOŚ.4222.1.2018.KZ.8 z dn. 28.12.2018r.                                                                                       
oraz WOOŚ.420.115.2018.AMK.9 z dn. 12.04.2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w pkt. II 
ppkt. 1.1 stwierdza konieczność dokonania nasadzeń drzew na zwartej powierzchni co najmniej 2 ha.                                                       
 
Do wskazanych powyżej wymagań Zamawiający odniósł się w piśmie o sygn. nr 180309-02100-DP-kozii-01-kompenasacja 
przyrodnicza/118769 z dn. 09.03.2018, w którym wskazał, iż nasadzenia wskazane w Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach mają zostać wykonane przez ukończeniem budowy. W związku z powyższym prosimy o zaktualizowanie 
przedmiarów robót i uwzględnienie w nich wymagań zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dot. nasadzeń 
kompensacyjnych.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 290 (zmiana nr 26)  

Zamawiający załącza projekt wykonawczy planu kompensaty przyrodniczej określonej decyzją RDOS-02-WOOS-6613-
1/28-12/10mp z dnia 03.11.2010 oraz postanowieniem WOOŚ.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019 obejmujący swoim 
zakresem nasadzenia drzew na zwartej powierzchni min. 2 ha. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach 
przedmiotowego zamówienia należy wykonać nasadzenia roślin określone w etapie II załączonego projektu pn. Plan 
kompensaty przyrodniczej określonej decyzją RDOS-02-WOOS-6613-1/28-12/10mp  (tj. na powierzchni 0,8 ha).   
 
Zamawiający publikuje na www.wi.wroc.pl  plik zawierający Plan kompensaty przyrodniczej określonej decyzją RDOS-02-
WOOS-6613-1/28-12/10mp.  
 
Zmiana nr 27  
 

Zamawiający zmienia Zestawienie kosztów zadania (zał. nr 1a do IDW) w następujący sposób:  
 
Dodaje się po pozycji nr 67. Pozycję nr 67.1 o następującej treści:  
 

67.1 
Wypełnienie warunku z decyzji środowiskowej RDOS-02-WOOS-6613-
1/28-12/10mp z dnia 03.11.2010 oraz postanowienia 

ryczałt 
 

http://www.wi.wroc.pl/


 

2 
 

WOOŚ.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019 w związku z koniecznością 
wykonania nasadzeń drzew na zwartej powierzchni 2 ha (w ramach 
niniejszego zamówienia należy wykonać nasadzenia drzew o 
powierzchni 0,8 ha wraz okrajkiem i zabezpieczeniem uprawy siatką, 
zgodnie z Planem kompensaty przyrodniczej) 

 
W Zestawieniu kosztów zadania (zał. nr 1a do IDW)  jest:  

68.  WARTOŚĆ NETTO ROBÓT GMINY WROCŁAW 
[Σ poz. 
26a+45a+49a+66
a+67kol. IV] 

 
Zamawiający zmienia na:  

68. WARTOŚĆ NETTO ROBÓT GMINY WROCŁAW 

[Σ poz. 
26a+45a+49a+66
a+67+ 
67.1 kol. IV] 

 
W Zestawieniu kosztów zadania (zał. nr 1a do IDW)  jest:  
 

92.  WARTOŚĆ NETTO dla zakresu MPWiK wraz z kwotą warunkową  
Suma pozycji 83 
oraz 91 

 
Zamawiający zmienia na:  

92.  WARTOŚĆ NETTO dla zakresu MPWiK wraz z kwotą warunkową  
Suma pozycji 88 
oraz 91 

 
Zamawiający zamieszcza ujednolicony wzór Załącznika nr 1a do IDW Zestawienie kosztów zadania na www.wi.wroc.pl 
 
 
Zmiana nr 28  

 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin:  
- składania ofert na dzień 14.10.2020 godzina 9:00. 
- otwarcia ofert na dzień 14.10.2020 godzina 12:00.  

 
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Miejsca, składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Z poważaniem 
 
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
 
 
 
Sprawę prowadzi: Marta Kwapisz tel. 071 77 10 919 
 
Do wiadomości: 
1. Adresat 
2. kwapm, a/a 
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