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Iława, dnia 06.04.2021r. 
 

 
 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców 
 
 

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.2.2021 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich 
stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówieo publicznych pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy ul. Dworcowej oraz budowy ul. Jagiełły w Iławie” 

 
Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1-6 oraz art. 286 ust. 1-9 ustawy z dnia 11 września stycznia 2004 r. 

Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.2019) zwanej dalej „ustawą Pzp” udziela odpowiedzi 
na zapytania i modyfikuje treśd SWZ w następującym zakresie: 

 
Zapytanie nr 1: 
Prosimy o określenie miejsc włączenia kanalizacji deszczowej, oświetlenia, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. 

Odpowiedź nr 1: 

Ulica Dworcowa 

Miejsce przyłączenia projektowanego oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej do istniejących instalacji oraz sieci 
w obrębie opracowania. 

Istniejącą sied wodociągową z uwagi na zły stan techniczny należy zaprojektowad do przebudowy. Miejsce włączenie 
ul. Wyszyoskiego. 

Nie ma potrzeby przebudowy kanalizacji sanitarnej. 

Ulica Jagiełły  

Miejsce przyłączenia projektowanego oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej do istniejących instalacji oraz sieci 
w obrębie opracowania zgodnie z załączona koncepcją. 

Istniejącą sied wodociągową i kanalizacji sanitarnej z uwagi na zły stan techniczny należy zaprojektowad do 
przebudowy. Miejsce włączenia w obrębie opracowania. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest wystąpid o wydanie szczegółowych 
warunków technicznych w zakresie przebudowywanych sieci stosownie do Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego 
Urzędu Miasta oraz Iławskich Wodociągów. 

Zapytanie nr 2: 
Prosimy o określenie zakresu projektowanego kanału technologicznego. 

Odpowiedź nr 2: 

Kanał technologiczny należy zaprojektowad na całej długości opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadad kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 680),  aby Zamawiający mógł 
spełnid warunek wynikający z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) 

Zapytanie nr 3: 
Czy są jakieś wytyczne odnośnie wykonania parkingów np. ilośd miejsc itp. 
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Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie określił wytycznych odnośnie ilości miejsc parkingowych. W przypadku ulicy Dworcowej 
preferowane jest możliwie jak największej liczby miejsc równoległych wzdłuż ulicy. Natomiast w przypadku ulicy Jagiełły 
należy przyjąd zgodnie z załączoną koncepcją. 

 

Z uwagi na powyższe odpowiedzi ulegają zmianie następujące zapisy SWZ: 
1. w §XII ust.1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni

1
 od dnia upływu 

składania ofert, tj. do dnia 08.05.2021 r.” 
2. w §XIV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyd poprzez 

Platformę platformazakupowa.pl pod adresem: do dnia 09.04.2021. r. do godziny 09:00.” 
3. w §XV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania 

ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 09.04.2021r. o godzinie 
11:00.” 

 

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

                                                           
1
 Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez 

wskazanie daty w dokumentach zamówienia.  

http://platformazakupowa.pl/

