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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 271 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 
pn.:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kwiatowej 
od ulicy Sportowej do rzeki Strawy.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, 
wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:
Czy przewidziane jest prowadzenie ruchu komunikacji zbiorowej w ramach rozbudowy? Jeśli tak to w jakich 
lokalizacjach?
Odpowiedź:
W ramach rozbudowy nie przewiduje się ruchu komunikacji zbiorowej.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku w ramach przekazania przez Wykonawcę rozwiązań 
zjazdu do właścicieli przy założeniu ze jeśli właściciel nie wniesie uwag do opracowanych rozwiązań w terminie 
14dni - wówczas rozwiązanie uznaje się za uzgodnione?
Odpowiedź:
Wszystkie zjazdy do właścicieli zobowiązany jest uzgodnić projektant na etapie projektu, uzgodnienie 
potwierdzone podpisem właściciela. 

Pytanie 3:
Mając na względzie wytyczne ZDiUM w zakresie rozbudowy drogi do parametru drogi klasy L i min. jezdni 
o szerokości min 6m - czy Zamawiający wymaga wypełnienia wytycznych ZDiUM czy przekaże bądź dopuści 
inne wytyczne projektowe w tym zakresie (min. zachowanie ruchu jednokierunkowego)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza innych wytycznych. Zamawiający wymaga wypełnienia wytycznych ZDiUM.  

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku w ramach przekazania przez Wykonawcę rozwiązań 
dla przebudowy/usunięcia kolizji infrastruktury do właścicieli przy założeniu ze jeśli właściciel nie wniesie uwag 
do opracowanych rozwiązań w terminie 14dni - wówczas rozwiązanie uznaje się za uzgodnione?
Odpowiedź:
Wszystkie rozwiązania przebudowy/usunięcia kolizji infrastruktury do właścicieli zobowiązany jest uzgodnić 
projektant na etapie projektu.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający wymaga opracowania i uzgodnienia projektów z jednostkami administracji publicznej 
(tj. Policja, zarządca drogi, oddział kierowania ruchem na drogach)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga opracowania i uzgodnienia projektów z jednostkami administracji publicznej min. 
COR, SOR itp.
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Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści możliwość płatności częściowe za wykonane poszczególne elementy 
(np. uzyskanie mapy do celów projektowych itp) przedmiotu zamówienia w oparciu o przekazany przez 
Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych. 

Pytanie 7:
Prosimy o wskazania przez Zamawiającego, które działki przewiduje do podziału na podstawie decyzji 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 
r., poz. 176 z późn. zm.) (decyzja ZRID)?
Odpowiedź:
Zamawiającego przewiduje podział ok. 10 działek lecz rzeczywisty podział wyniknie z projektu budowlanego.
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