
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dane Opis 

Tryb postępowania Art. 275 pkt 1 Pzp 

Nazwa zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla 
realizacji zadania: „ Modernizacja infrastruktury 
technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i 
Miasta Stawiszyn” 

Znak sprawy PFiZP 271.16.2022 

Data pisma 03.11.2022r 

 

Działając na podstawie art. 284 ust.  6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia               

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022r poz. 1710 ze 

zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym 

poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Numer 

pytania 

Pytanie wykonawcy Odpowiedź 

Zamawiającego 

Czy 

odpowiedź 

prowadzi 

do zmiany 

treści 

SWZ? 

Pytanie 1  Mając na uwadze 
odpowiedź Zamawiającego 
na wcześniejsze pytanie 
informuję, że szacunki 
Zamawiającego nijak się 
mają do rzeczywistości, a 
realne minimalne terminy 
uzyskiwania kolejno decyzji 
celu publicznego - min. 2 
miesiące, decyzja 
środowiskowa - 2 miesiące, 
pozwolenie wodnoprawne - 
2 
miesiące, czas niezbędny 
na uprawomocnienie decyzji 
to min. 2 tygodnie po każdej 
decyzji. Samo 
uzyskanie decyzji to 
minimum 6 miesięcy. Gdzie 

Zamawiający dokonuje 

zmiany w terminie realizacji 

zamówienia z: „ do 3,5 

miesiąca od podpisania 

umowy z Wykonawcą” na: 

„ do 8 miesięcy od 

podpisania umowy z 

Wykonawcą: 

a) dokumentacja techniczna 

do  3 miesięcy od 

podpisania umowy z 

Wykonawcą 

b) dokumenty formalne w 

tym prawomocna decyzja 

pozwolenia na budowę/ 

zaświadczenie o 

tak 



Numer 

pytania 

Pytanie wykonawcy Odpowiedź 

Zamawiającego 

Czy 

odpowiedź 

prowadzi 

do zmiany 

treści 

SWZ? 

czas niezbędny na 
opracowanie mapy do 
celów 
projektowych, uzgodnienia z 
Zamawiającym, gestorami 
sieci, Konserwatorem? Czy 
Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu 
opracowania dokumentacji? 
A może Zamawiający we 
wskazanym przez siebie 
terminie zakłada jedynie 

opracowanie dokumentacji 

bez decyzji? 

niewniesieniu sprzeciwu do 

zgłoszenia robót 

budowlanych do 8 miesięcy 

od podpisania umowy z 

Wykonawcą 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2022r poz. 1710 ze zm.) dokonuje następujących 

zmian: 

a) rozdział VII Termin wykonania zamówienia SWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 8 miesięcy od podpisania umowy z 

Wykonawcą: 

a) dokumentacja techniczna do 3 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą; 

b) dokumenty formalne w tym prawomocna decyzja pozwolenia na budowę/ 

zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych do                 

8 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. 

b) Wzór umowy §3. ( Terminy realizacji przedmiotu umowy) pkt. 1 ppkt. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

1) Wykonania dokumentacji, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy: 



a) dokumentacja techniczna do 3 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą; 

b) dokumenty formalne w tym prawomocna decyzja pozwolenia na budowę/ 

zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych do  8 

miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. 

c) rozdział XVII Termin związania z ofertą SWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert- 12.12.2022r 

d) rozdział XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert SWZ pkt. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stawiszyn w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 14.11.2022r do godz. 10:00. 

 

e) rozdział XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert SWZ pkt. 1 otwarcie ofert 

otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 

14.11.2022r o godz. 10:05. 
 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu, które opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

 

Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/stawiszyn

