
 
 

 
 

Oława, 01.12.2022 r. 
PZD.251.9.2022.AK 

Wszyscy, którzy pobrali SWZ 

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w miejscowości Oława – budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 
1570D i krajowej nr 94” 

 Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm.), informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 
 
Zadane pytania i odpowiedzi: 
 
1. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi nr 37 z dnia 29.11.2022 – Prosimy o informację w której 

pozycji kosztorysu ofertowego (będącego załącznikiem oferty) należy ująć koszt wykonania 
(aktualizacji) projektu stałej organizacji ruchu docelowego wraz z pozyskaniem uzgodnień? 
Odp.  Rozliczyć należy w kosztach ogólnych budowy.  

2. Dotyczy nasadzeń  - Prosimy o wskazanie odmiany żywotnika zachodniego. 
Odp.  Żywotnik zachodni 'Brabant' 

3. Prosimy uzupełnienie materiałów dot. projektowanego ogrodzenia wokół pomnika, ponieważ                   
w dokumentacji projektowej brak jakichkolwiek podstawowych informacji na temat rodzaju 
materiału i sposobu wykonania. 
Odp. Zgodnie ze wzorem barierki zamieszczonej na stronie postępowania 
23.11.2022r.                                             
– wysokość 0,4 m, 2 poprzeczki od góry. 

4. W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 29.11.2022 r. z uwagi na wprowadzenie zmiany 
jak również ze względu na złożoność zamówienia wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 
dzień 08.12.2022 r.  
Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 

 

Zamawiający nie stosuje art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych tj. nie przedłuża terminu składnia ofert, który upływa 05 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 
gdyż powyższe odpowiedzi nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian do treści 
przygotowanej oferty. 
 

Z poważaniem 
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