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Świebodzin, 2022-06-02 
ZP.271.11.4.2022.AG          
 
 

Wykonawcy 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa 

południowo – zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin – ODCINEK I w formule zaprojektuj i wybuduj,  
w ramach zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Świebodzin” 

  
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 
wraz z wyjaśnieniami:  
 
Pytanie 1: 
Decyzja RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach nr WZŚ.420.108.2019.AN z dnia 26.11.2019 r.: „(…) Przy wydawaniu 
decyzji nie uwzględniono również dołączonego wykazu działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 
polegających na wycince drzew i krzewów, ponieważ zgodnie z wnioskiem, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  
o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 7 i art. 82a ustawy o OOŚ.” w związku z pozostałymi dokumentami przetargowymi  
tj. SWZ, OPZ, projektem Umowy, w których Zamawiający zapisał, że Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego „decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) 
lub zaświadczenia właściwego organu o braku sprzeciwu do dokonywania robót budowlanych w przypadku zgłoszenia 
budowy/ wykonywania robót budowlanych” jak również w związku z PFU pkt 1.7.1 ppkt 2): „Decyzja Środowiskowa będzie 
nadrzędna w stosunku do innych dokumentów.”, wobec sprzeczności w/w dokumentów, w szczególności wobec zapisu 
Decyzji RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach nr WZŚ.420.108.2019.AN z dnia 26.11.2019 r.: zwracamy się  
do Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że dla realizacji przedmiotowej inwestycji należy uzyskać w imieniu  
i na rzecz Zamawiającego decyzję Pozwolenie na Budowę. 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający informuje, że to Wykonawca zobowiązany jest do wskazania i przeprowadzenia procedury uzyskania 
stosownej decyzji. 
 
Pytanie 2: 
Decyzja RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach nr WZŚ.420.108.2019.AN z dnia 26.11.2019 r.: „(…) Przy wydawaniu 
decyzji nie uwzględniono również dołączonego wykazu działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych 
polegających na wycince drzew i krzewów, ponieważ zgodnie z wnioskiem, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  
o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 7 i art. 82a ustawy o OOŚ.”, Czy Zamawiający jest właścicielem wszystkich działek 
wymaganych do realizacji przedsięwzięcia. Czy Zamawiający dokonał koniecznego podziału działek pod przewidywany pas 
drogowy potrzebny do realizacji przedsięwzięcia bez konieczności uzyskania decyzji ZRID? 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający informuje, że nie jest właścicielem wszystkich działek wymaganych do realizacji przedsięwzięcia oraz nie 
dokonał podziału działek pod przewidywany pas drogowy potrzebny do realizacji przedsięwzięcia bez konieczności 
uzyskania decyzji ZRID. 
 
Pytanie 3: 
W związku z ogłoszeniem na stornie www Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zatwierdzonej listy projektów 
dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Edycja II, oraz umieszczeniem  
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na liście projektów dofinansowanych z w/w funduszu inwestycji pn.: „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta 
Świebodzin- odcinek I” tj. inwestycji o nazwie tożsamej z inwestycją ogłoszą w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 
00173527/01 z dnia 24.05.2022 r. i finansowanej w ramach Funduszu Rozwoju Dróg, Zamawiający może potwierdzić że w/w 
inwestycja jest jedną i tą sama inwestycją tj., że zamówienie ogłoszone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 
00173527/01 z dnia 24.05.2022 r. będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych- Edycja II? 
 

Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający informuje, że otrzymał informację o zaklasyfikowaniu przedmiotowego zadania do dofinansowaniu  
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja II. Jednakże do dzisiaj nie otrzymał jeszcze 
promesy na jego realizację. W przypadku jej otrzymania zadanie pn. "Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta 
Świebodzin - odcinek I" będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
- Edycja II. 
 
Pytanie 4: 
Czy Zamawiający potwierdza, że uzyskanie odstępstw od warunków technicznych/wymagań wskazanych w PFU będzie 
uzależnione od zgody Zamawiającego? 
 

Odpowiedź na pytanie 4: 
Zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia", jeżeli zajdzie taka konieczność, 
Wykonawca w ramach opracowania złoży wnioski i uzyska zgody na odstępstwa od warunków technicznych w zakresie 
odległości pomiędzy skrzyżowaniami i ewentualnie inne odstępstwa od warunków technicznych, które mogą wyniknąć  
w trakcie projektowania oraz niezbędne zgody właścicieli działek objętych inwestycją na wejście z robotami budowlanymi. 
 
Pytanie 5: 
Zgodnie z Decyzją LWKZ nr ZA.5161.152.2921 [2] z dnia 16.07.2021 r. na terenie planowanej inwestycji nie zarejestrowano 
stanowisk archeologicznych. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy będzie inaczej Wykonawca będzie uprawniony 
do wydłużenia czasu a Zamawiający wypłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie wynikające z powyższych okoliczności. 
 

Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zarejestrowania stanowisk archeologicznych na terenie inwestycji wypłaci 
Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.  
     
Pytanie 6: 
Zgodnie z Decyzją LWKZ nr ZA.5161.152.2921 [2] z dnia 16.07.2021 r. na terenie planowanej inwestycji nie zarejestrowano 
stanowisk archeologicznych. Prosimy o potwierdzenie, że na terenie przewidzianym pod budowę projektowanej obwodnicy 
nie zostały zarejestrowane stanowiska archeologiczne. 
 

Odpowiedź na pytanie 6: 
Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy oraz z posiadanych dokumentów wynika, że na obszarze planowanej 
inwestycji nie występują jakiekolwiek stanowiska archeologiczne. 
 
 
 
 
 

                  Burmistrz Świebodzina 
 

               Tomasz Sielicki 


