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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/39/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego 

04520: pn. „Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia dróg rowerowych od ul. Glinianej do połączenia z ul. Armii 

Krajowej”.  

 

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 dokonuje następujących 

zmian w treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający uzna za aktualne złożone wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o braku 
przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej 
lub gdy w postępowaniu zostanie złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Tym samym nie będzie konieczne 
składanie ww. oświadczenia po terminie otwarcia ofert.  
Urząd Zamówień Publicznych, jak również orzeczenie KIO z dnia 20 marca 2018r. (KIO 408/18) wskazały, 
że Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy 
kapitałowej, złożone wraz z ofertą ,w sytuacji gdy w postępowaniu złożona jedną ofertę lub wykonawca nie należy 
do żadnej grupy kapitałowej oświadczenie złożone wraz z ofertą niezależnie od ilości złożonych ofert, również 
potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp, ważne aby oświadczenie było 
aktualne i zgodne a rzeczywistością.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający informuje, że uzna za aktualne oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek 
grupy kapitałowej, złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  

 

Pytanie nr 2  

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanej zieleni w okresie trzech lat 

od końcowego odbioru, tj. wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w czasie trwania 3-letniego okresu gwarancji.  

Związku z powyższym prosimy o korektę zapisów IDW w zakresie treści kryterium oceny ofert- „Termin gwarancji G” 

– poprzez wyłączenie branży zieleni oraz odpowiednio o korektę zapisów we wzorze umowy dotyczących gwarancji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 3) 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców pkt 24. Kryteria oceny ofert 

o treści: 

„24. Kryteria oceny ofert: 

24.1. Oferty zostaną, ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Ip. Kryterium 

znaczenie 

procentowe 

kryterium 

maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena(C) 60 % 60 punktów 

2. 

Doświadczenie projektanta branży 

drogowej wyznaczonego do realizacji 

zamówienia (D) 

10% 10 punktów 

3. 
Doświadczenie kierownika budowy 

wyznaczonego do realizacji 
15% 15 punktów 
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zamówienia (B) 

4. Termin gwarancji (G) 15% 15 punktów 

 

I zastępuje następującym brzmieniem: 

„24. Kryteria oceny ofert: 

24.1. Oferty zostaną, ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Ip. Kryterium 

znaczenie 

procentowe 

kryterium 

maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena(C) 60 % 60 punktów 

2. 

Doświadczenie projektanta branży 

drogowej wyznaczonego do realizacji 

zamówienia (D) 

10% 10 punktów 

3. 

Doświadczenie kierownika budowy 

wyznaczonego do realizacji 

zamówienia (B) 

15% 15 punktów 

4. 
Termin gwarancji z wyłączeniem 

zieleni (G) 
15% 15 punktów 

 

Zmiana nr 4 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców pkt 24.2.4 o treści: 

„24.2.4  W przypadku kryterium „Termin gwarancji" (G) oferta otrzyma liczbę punktów w zależności 

od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu gwarancji przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 lata 

i dłuższy niż 5 lat. Termin Gwarancji powinien zostać podany w latach, przy czym Wykonawca nie może 

zaproponować terminów innych niż wskazane w tabeli poniżej. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę 

w formularzu oferty terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 3 letni termin gwarancji (G) 

i przyzna 0 punktów. W przypadku kryterium „Termin gwarancji" Zamawiający przyzna punkty zgodnie z poniższą 

tabelą:  

Termin gwarancji (G) Liczba punktów Pi(G), jakie otrzyma oferta „i" za kryterium 

„Termin gwarancji" Pi(G) 

3 lata 0 

4 lata 7,5 

5 lat 15 

 

I zastępuje następującym brzmieniem: 

„24.2.4  W przypadku kryterium „Termin gwarancji z wyłączeniem zieleni" (G) oferta otrzyma liczbę punktów 

w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu gwarancji przy czym termin ten nie może być krótszy 

niż 3 lata i dłuższy niż 5 lat. Termin Gwarancji z wyłączeniem zieleni powinien zostać podany w latach, przy czym 

Wykonawca nie może zaproponować terminów innych niż wskazane w tabeli poniżej. W przypadku braku wskazania 

przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 3 letni 

termin gwarancji z wyłączeniem zieleni (G) i przyzna 0 punktów. W przypadku kryterium „Termin gwarancji 

z wyłączeniem zielnie" Zamawiający przyzna punkty zgodnie z poniższą tabelą:  

Termin gwarancji z wyłączeniem zieleni(G) Liczba punktów Pi(G), jakie otrzyma oferta „i" za kryterium 

„Termin gwarancji z wyłączeniem zieleni" Pi(G) 

3 lata 0 

4 lata 7,5 

5 lat 15 
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Zmiana nr 5 

Zamawiający informuje, że skreśla w Części II SIWZ – Wzorze umowy §9 Rękojmia i gwarancja ust. 1 o treści: 
„1. Wykonawca udziela __lat gwarancji jakości na roboty budowlane oraz na dokumentację projektową objęte 
przedmiotem zamówienia. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 
prawa.” 
 
I zastępuje następującym brzmieniem: 

„1. Wykonawca udziela __lat gwarancji jakości na roboty budowlane oraz na dokumentację projektową objęte 
przedmiotem zamówienia z wyłączeniem gwarancji na zieleń, której okres wynosi 3 lata. Niniejsza umowa stanowi 
jednocześnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów prawa.” 
 
Zmiana nr 6 

Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców – 
Formularz ofertowy. 
 
Pytanie nr 3 

W związku z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego uzgodnieniem zieleni, prosimy o potwierdzenie 
czy Wykonawca ma w obowiązku uwzględnić w procesie projektowym nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Hubskiej 
na odcinku pomiędzy ul. Glinianą a ul. Lnianą, planowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej na wniosek mieszkańców 
i Rady Osiedla.  
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy planowane nasadzenia na odcinku między ul. Glinianą a ul. Lnianą należy 
uwzględnić na etapie wykonywania robót branży zieleni wraz z pielęgnacją oraz zamieszczenie ewentualnego 
zakresu planowanych nasadzeń. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 

Nasadzenia zieleni (drzewa i krzewów) w zieleńcu na odcinku od ul. Glinianej do ul. Lnianej zostaną zaprojektowane 
i wykonane na zlecenie i koszt Zarządu Zieleni Miejskiej. Wykonanie tych nasadzeń planowane jest na jesień 2020 
roku. Wykonawca winien w ofercie uwzględnić koszt dodatkowego zabezpieczenia tych krzewów i drzewa na odcinku 
na którym realizowane będą roboty związane z budową drogi rowerowej i wzajemnie się skoordynować. 
 
Zmiana nr 7: 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin: 
- składania ofert na dzień 28.09.2020r. godzina: 11:30 
- otwarcia ofert na dzień 28.09.2020r., 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 
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