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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 292 

 
W nawiązaniu do odpowiedzi nr 290 z dnia 06.10.2020 (zmiana nr 26) oraz wprowadzonej Zmiany nr 27 dotyczącej 
Załącznika nr 1a do IDW w zakresie m.in. nasadzeń drzew prosimy o odpowiedź na poniższe pytania; 
- jaki okres gwarancji należy przyjąć dla przedmiotowego zakresu robót i w jakiej pozycji należy ująć koszt gwarancji 
- prosimy o udostępnienie Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zakresu 
prac.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 292 (zmiana nr 29)  

 
Zamawiający informuje, że dla prac, wymienionych w pozycji 67.1 zestawienia kosztów, należy przyjąć  okres gwarancji 
wynoszący 3 lata. 
 
W pliku SSTWIOR_las.pdf Zamawiający udostępnia, publikuje na www.wi.wroc.pl  szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót dla robót wymienionych w pozycji 67.1 Zestawienia kosztów zadania  (Załącznik nr 1a do IDW). 
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Miejsca, termin, składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Z poważaniem 
 
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
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