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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/52/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. 04970 - „Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu – etap I”. 
 
 

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 dokonuje następujących zmian 
w treści SWIZ:  
 
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 ofert a, w sytuacji gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.  
 
Pytanie nr 2 

W udostępnionym PROJEKCIE WYKONAWCZYM - OŚWIETLENIE w pkt 4.4 Słupy oświetleniowe zapisano: 
"Projektuje się słupy aluminiowe bezszwowe anodowane w kolorze naturalnego aluminium o wysokości 5m bez 
wysięgników dla oświetlenia ścieżki rowerowej.", załączono także kartę katalogową słupa SAL-5, natomiast 
w udostępnionym przedmiarze - budowa oświetlenia w opisie pozycji nr 11 zapisano : „Stawianie słupów 
oświetleniowych aluminiowych wysokości 6m z wysięgnikiem dl. 0,5m i kącie 15° na fundamencie prafabrykowanym" 
Prosimy o potwierdzenie, że do budowy oświetlenia ciągu rowerowego Zamawiający dopuszcza montaż słupów SAL 
5 bez wysięgników oświetleniowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 1) 

Zamawiający informuje, że zmienia w załączniku 1b do IDW kosztorysie ofertowym –branża elektryczna poz. 11 
o treści: 

 
11 

 
E- 01.04.01 

Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych wysokości 6m z 
wysięgnikiem dł. 0,5m i kącie 15°  na fundamencie prafabrykowanym 

 
szt. 

 
5,00 

 
I zastępuje następującym brzemieniem: 

 
11 

 
E- 01.04.01 

Stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych wysokości 5m bez 
wysięgnika  na fundamencie prefabrykowanym 

 
szt. 

 
5,00 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony kosztorys ofertowy branża 
elektryczna. 
  

http://www.wi.wroc.pl/
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Pytanie nr 3 

W udostępnionym przedmiarze - branża teletechniczna w opisie pozycji nr 3 zapisano : „Budowa studni kablowych 
SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem 
wykopu studnia nr 1,2,1/1,1/2,1/3,1/4", ilość - 1 kpi.  
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zakresem prac opisanym w OPZ należy wybudować 1 szt. studni SKO-2g. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 (Zmiana nr 2) 

Zamawiający informuje, że zmienia w załączniku 1b do IDW kosztorysie ofertowym –branża teletechniczna poz. 3 
o treści: 
 

 
3 

 
T- 01.03.05 

Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, 
wykonaniem wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 1, 2, 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 

 
kpl 

 
1,00 

 
I zastępuje następującym brzmieniem: 

 
3 

 
T- 01.03.05 

Budowa studni kablowej SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem 
wykopu, podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 2 

 
kpl 

 
1,00 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony kosztorys ofertowy branża 
teletechniczna. 
 
Pytanie nr 4  

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź skąd wynikają różnice w ilościach, w udostępnionym przedmiarze -budowa 
oświetlenia : 
Poz. 1 - Kopanie rowów ręcznie w gruncie kategorii III o wym. 0,8x0,4 -125 mb, 
Poz. 2 - Układanie w wykopie rur osłonowych typu DVR 75 - 245 mb 
Poz. 3 - Zaciąganie do rur kabli oświetleniowych typu YAKXs 4x35mm2 -100 mb 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający informuje, że przewidział ułożenie dwóch rur osłonowych typu DVR 75 w wykopie. Mniejsza ilość 
zaciągnięcia kabli oświetleniowych wynika z podziału realizacji zadania na dwie części (latarnie nr 101 – 105). 
 
 
 

Termin orz 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 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
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