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WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece 

Białka w km 2+131,50 w miejscowości Trybsz, Powiat Nowotarski 

 

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicz-

nych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warun-

ków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1642K Groń -Trybsz – Niedzica od km 

1+840,00 do km 2+305,00 wraz z budową mostu na rzece Białka w km 2+131,50 w miejscowości 

Trybsz, Powiat Nowotarski w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu  

7 kwietnia 2021 r.  
 

PYTANIE NR 1 

Czy Zamawiający posiada ważną Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?  

Odpowiedź: 

Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która udostępniona jest wraz z projektem 

budowlanym jest ważna. 
 

PYTANIE NR 2 

Do kiedy jest ważna? Jeśli decyzja ZRID starci ważność przed wszczęciem robót, czy Zamawiający 

uzyska nową decyzję? 

Odpowiedź: 

Decyzja nr Z-2/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana w trybie ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-

sie dróg publicznych. Przedmiotowa ustawa nie określa terminu, w którym roboty wykonywane na 

jej podstawie muszą być rozpoczęte oraz nie określa daty jej wygaśnięcia w przypadku jeżeli roboty 

budowlane nie zostały rozpoczęte w oznaczonym terminie. 
 

PYTANIE NR 3 

Kiedy decyzja ZRID NR Z-2/18 stała się ostateczna? 

Odpowiedź: 

Decyzja ZRID NR Z-2/18 stała się ostateczna z dniem 3 kwietnia 2018 r. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią spe-

cyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia 

przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy 

zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adre-

sem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski  
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