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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy: postępowania nr ZP/10/TP/2021, pn. 04490 Przebudowa ul. Racławickiej w celu wydzielenia dróg 

rowerowych 
 
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający potwierdza, że zadanie należy zrealizować na podstawie zgłoszenia wykonania robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ? Czy w przypadku gdyby było potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę 

to Zamawiający przedłuży termin określony w we wzorze umowy na wykonanie dokumentacji projektowej o czas 

niezbędny na uzyskanie pozwolenia na budowę? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1  

Zamawiający potwierdza, że część zadania należy realizować na podstawie zgłoszenia robót budowlanych                             

nie wymagających pozwolenia na budowę i nie przewiduje się uzyskiwania w tym zakresie pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę dla powyższego zadania?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2  

Dla zadania objętego zamówieniem Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę z dnia 29.03.2021, 

z wyłączeniem zakresu objętego zgłoszeniem robót budowlanych. Załącza się Decyzję nr 983/2021.  

 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający potwierdza, że uzgodnienia załączone do projektu budowlanego np. uzgodnienia z PKP są aktualne 

i w oparciu o nie można wykonać projekty wykonawcze ? Czy w przypadku gdyby było potrzebne uzyskanie uzgodnień 

do projektu to Zamawiający przedłuży termin określony we wzorze umowy na wykonanie dokumentacji projektowej                  

o czas niezbędny na uzyskanie uzgodnień ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3  

Na chwilę obecną uzgodnienia PKP są aktualne. Zamawiający uzyskał już prolongatę uzgodnień Netia (ważna                         

do 3.03.2022), PSG (ważna do 2.03.2023) oraz wystąpił z wnioskiem o prolongatę do Fortum i Orange.  

Zgodnie z punktem 2.1.3. PFU: Z chwilą podpisania Umowy, na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek prolongaty 

wszystkich uzgodnień i decyzji, których termin ważności upływa po terminie podpisania Umowy. 

Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, niezbędnych do realizacji robót na podstawie dokumentacji opracowanej 

przez Wykonawcę, jest objęte zakresem zamówienia i czas na ich pozyskanie należy uwzględnić w harmonogramie 

realizacji zadania. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wydłużenia czasu realizacji zadania, jeśli terminy                       

na wydanie opinii, uzgodnień przez jednostkę opiniującą nie naruszą  zwyczajowych terminów. 
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Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający udostępni w wersji edytowalnej projekty budowlane Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji 

zadania ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5  

Tak, Zamawiający udostępni w wersji edytowalnej projekty budowlane Wykonawcy, który zostanie wybrany do realizacji 

zadania. 

 

Pytanie nr 6  

Czy Zamawiający dysponuje „zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej” dla przedmiotowego zadania? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6  

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie na podstawie Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych 

a nie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 
Z poważaniem  
 
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666  
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