
 

 

 

 

 

 

 
ZDG.271.1.2022   

Włoszakowice, dnia 8 lutego 2022r. 
 

I N F O R M A C J A  
 
Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn. 

„Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko-Dominice wraz z budową ciągu 

pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice” 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: 

ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16.02.2022 r. Prośbę 
naszą argumentujemy chęcią przygotowania rzetelnej oferty a w związku z tym koniecznością 
oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych podpartych aktualną wiedzą rynkową w 
zakresie dostawców oraz podwykonawców robót. Rozwój sytuacji, związanej z panującą 
pandemią COVID-19 i pracą zdalną części naszych pracowników, wpływa na efektywność i 
możliwości przygotowania kompletnej, spełniającej wymagania Zamawiającego oferty 
przetargowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 16.02.2022r. godz. 
9:00. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji: SWZ w zakresie terminu składania ofert, 
otwarcia ofert (16.02.2022r. godz. 9:10) i terminu związania ofertą (17.03.2022r.) oraz 
ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy SWZ Rozdział III pkt. 4 
Zgodnie z zapisami w ramach przedmiotowej inwestycji na odcinku ul. Dominickiej: 
- zlikwidowana zostanie linia energetyczna napowietrzna nn 0,4 kV wraz z oświetleniem,  
− wykonana zostanie sieć energetyczna doziemna (oraz nowe oświetlenie ulicy Dominickiej);  
− przebudowane zostaną kolidujące z nowym układem drogowym istniejące odcinki do ziemnej 
sieci energetycznej. 
Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami robót, dotyczących 
powyższego zakresu robót lub wyłączenie zakresu robót elektrycznych z przedmiotowej 
inwestycji. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w załączeniu przedkłada dokumentację projektową pn. „Przebudowa linii 
energetycznej napowietrznej 0,4 kV na kablową oraz przebudowa istniejących urządzeń 
elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV, Boszkowo Letnisko, ulica Dominicka”. Dokumentacja 
zostanie umieszczona na https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice w Komunikatach 
Publicznych dotyczących przedmiotowego postępowania. 
 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o załączenie pozwoleń na budowę dla przedmiotowej inwestycji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji zostaną przedstawione po podpisaniu 
umowy i przekazaniu placu budowy. 
 
Pytanie nr 4: 
W dokumentacji przetargowej została załączona Decyzja NR 8/2013 o środowiskowych 
uwarunkowaniach, dotycząca ul. Dominickiej. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada 
również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na pozostały zakres inwestycji? Jeśli tak 
prosimy o jej załączenie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Na pozostały zakres inwestycji decyzja środowiskowa nie została wydana. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci (branża telekomunikacyjna, 
elektryczna, wod-kan? Jeśli tak, prosimy o ich zamieszczenie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci dla przedmiotowej inwestycji zostaną przedstawione 
po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. 
 
Pytanie nr 6: 
Prosimy o załączenie pozwoleń na wycinkę drzew. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Pozwolenia na wycinkę drzew dla przedmiotowej inwestycji zostaną przedstawione po 
podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. 
  
Pytanie nr 7: 
Prosimy o informację po czyjej stronie jest wycinka drzew? 

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Do Wykonawcy należy tylko i wyłącznie wycinka drzew w pasie drogowym ulicy Jeziornej, 
pozostałe elementy usuwane będą przez Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 8: 
Jeśli wycinka drzew jest po stronie Zamawiającego, prosimy o informację w jakim terminie 
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wycinki drzew? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Wycinka drzew powinna nastąpić w pierwszych dniach po przekazaniu placu budowy. 
 
Pytanie nr 9: 
Po czyjej stronie jest koszt likwidacji niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturą techniczną 
znajdującą się w pasie drogowym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Likwidacja niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturą techniczną  leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 10: 
Dotyczy kosztorys na przebudowę sieci telekomunikacyjnej 
Zgodnie z Art. 3 ust. 1 ustawy o cenach z dnia z dnia 5 lipca 2001 r., cena to wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, co wyklucza możliwość wpisania ujemnej ceny jednostkowej. W 
związku z tym prosimy o usunięcie pozycji na utylizację kabli miedzianych i zobowiązanie 
wykonawcy do przekazania Zamawiającemu kabli z demontażu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza usunięcie pozycji  na usunięcie kabli miedzianych i zobowiązuje 
Wykonawcę  do przekazania Zamawiającemu kabli z demontażu. 
 
Pytanie nr 11: 
Prosimy o załączenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Jeziornej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Projekt stałej organizacji ruchu dostanie dostarczony po przekazaniu placu budowy. 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o ujednolicenie technologii wykonania oznakowania poziomego dla całego zakresu 
inwestycji. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Technologia wykonania oznakowania poziomego pozostaje bez zmian i nie podlega 
ujednoliceniu. 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome na ul. Dominickiej 
cienkowarstwowe, na ul. Jeziornej i ścieżce grubowarstwowe. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 
miesięcy zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 10 SWZ. Długość okresu gwarancji stanowi jedno 
z kryteriów oceny ofert. 

 
 
 

 

 
 

 

        
       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
        /-/ Barbara Dąbkowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu:  

1. Zaktualizowany zgodnie z treścią przedmiotowego pisma i obowiązujący SWZ wraz z ogłoszeniem 
o zmianie ogłoszenia. 

2. Dokumentacja projektowa „Przebudowa linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV na kablową oraz 
przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV, Boszkowo Letnisko, ulica 
Dominicka”. 

  


