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(wszyscy) 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytanie w sprawie SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania na „przebudowę ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej 

zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj””. 

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 12 lutego 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o 

doprecyzowanie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

„przebudowę ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta 

Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj””. 

Dyrektor CIAPP, działając zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 184), udziela odpowiedzi na zadane pytanie 

dotyczące treści SIWZ. 

PYTANIA DO SIWZ 

1. Czy Zamawiający (PROJPRZEM MAKRUM S.A.) dysponuje warunkami technicznymi 

wydanymi przez ZDMIKP oraz MWiK do projektowania ulic Strzeleckiego i Studenckiej i czy 

może je udostępnić?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi wydanymi przez ZDMIKP oraz 

MWiK do projektowania ulic Strzeleckiego i Studenckiej 

2. Czy należy w ofercie uwzględnić projekt i wykonanie oświetlenia drogowego oraz kanału 

Teletechnicznego ulic Strzeleckiego i studenckiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

standardami ZDKiKB? 

Odpowiedź: tak, W ofercie uwzględnić projekt i wykonanie oświetlenia drogowego oraz kanału 

Teletechnicznego ulic Strzeleckiego i studenckiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami 

ZDKiKB. 

3. Czy w związku z wykonaniem badań I opinią geotechniczna, projektant może zmienić 

zaproponowane konstrukcje np. W przypadku, Kiedy nie jest ona wystarczająca? Czy 

zamawiający przewiduje pokrycie różnicy w cenie konstrukcji? 

Odpowiedź: tak, można zmienić zaproponowano konstrukcję. Zamawiający nie przewiduje pokrycie 

różnicy w cenie. 
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4. Czy zmiana terminu składania ofert spowoduje zmianę terminu oraz kryteriów realizacji 

zadania (punkt 19. 2. D - opis kryterium realizacji zadań (T)?  

Odpowiedź: Nie, zmiana terminu składania ofert nie spowoduje zmiany terminu oraz kryteriów 

realizacji zadania (punkt 19. 2. D - opis kryterium realizacji zadań (T) 
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