
Zwoleń, dn.24.07.2012r. 

Zamawiający 

Gmina Zwoleń  

Plac  Kochanowskiego 1, 

26-700 ZWOLEŃ  

tel. 048 6762210, fax 048 6762418,  

www.zwolen.pl 

e-mail: burmistrz@zwolen.pl  

 

RG-ZP-272/14/2/12 

 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg i ciągów 

pieszo – rowerowych na terenie gminy Zwoleń”    

Numer ogłoszenia o zamówieni 155033 – 2012 z dnia 16.07.2012r. 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami), 

wyjaśniam, co następuje:  

Pytanie 1 

Prosimy o podanie trybu uzyskania pozwolenia na budowę: 

a. Specustawa(decyzja zrid) 

b. Czy pozwolenie na budowę? 

Odpowiedź: 

Pozwolenie na budowę określone w prawie budowlanym.  

Pytanie 2 

Prosimy o sprecyzowanie odpowiedzi na pkt 3 (pismo RG-ZP-272/14/1/12 z dnia 20.07.2012r): 

Czy inwestycja  dotycząca zamówienia (budowy ciągów pieszo-rowerowych) nie jest inwestycją celu 

publicznego? 

Odpowiedź: 

Inwestycja dotycząca zamówienia jest inwestycją celu publicznego, lecz  nie będzie 

realizowana na  podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji celu publicznego (Dz.U. 2008 Nr 193 poz 1194). 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający planuje wykupić od osób trzecich działki pod inwestycję, aby wystąpić o 

pozwolenie na budowę:. 
Odpowiedź: 

W przypadku zlokalizowania  ciągu pieszo-rowerowego w terenach prywatnych Zamawiający  

planuje wykupić grunt pod chodnik od osób trzecich. O pozwolenie na budowę zamawiający 

wystąpi na podstawie oświadczeń właścicieli/współwłaścicieli/użytkowników wieczystych 

itp.   

 

 
Pytanie 4 

Prosimy o sprecyzowanie odpowiedzi na pkt 7 (pismo RG-ZP-272/14/1/12 z dnia 
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20.07.2012): 

Czy projektant  ma oznakować chodnik jako ścieżkę rowerową ? Czy zarządca drogi wyraża 

na to zgodę?. 
Odpowiedź: 

Powyższe uzależnione będzie od warunków  wydanych przez GDDKiA Odzdział w 

Warszawie (warunki uzyskuje projektant). 
Pytanie 5 

Wnioski  z dnia (RG-ZP-272/14/1/12 z dnia 20.07.2012) wskazują , że należy: 

a. zaprojektować chodnik 2,0m, 

b. zaprojektować włączenie ul. Słonecznej do DK12, 

c. zaprojektować zjazdy na DK12, 

d. Nie projektować ścieżki rowerowej, 

e. Nie projektować przebudowy drogi krajowej. 

Prosimy o potwierdzenie zakresu aby wykreślić rozbieżności pomiędzy nazwą zadania, 

odpowiedziami  na pytania i treścią SIWZ. 
Odpowiedź: 

Zamawiający   potwierdza zakres   w/w   robót   projektowych. Ponadto   informuje   się,   że  

w zamówieniu  występują  dwa zadania  z których  jedno jest typowym zadaniem drogowych. 

   
Pytanie 6 

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ: 

a. Zamawiający wymaga uzyskania zgód (lub  braku zgody) właścicieli działek  przez 

które będzie przechodzić projektowana inwestycja. 

b. Projektant ma wykonać  projekty podziałów działek(ok. 30 sztuk). 

Skoro projektant wykonuje podziały  to po co zgody właścicieli działek? 
Odpowiedź: 

Zgody właścicieli działek potrzebne są do wcześniejszego wystąpienia o pozwolenie na 

budowę. 
 

Pytanie 7 

Prosimy o podanie zakresu włączenia ul. Słonecznej do DK12 (czy tylko w zakresie pasa 

drogowego). 
Odpowiedź: 

Zakres opracowania będzie uwarunkowany uzyskaniem warunków od GDDKiA w 

Warszawie. Zakres opracowania dotyczy połączenia  ul. Słonecznej z DK 12. 
Pytanie 8 

Prosimy o podanie zakresu włączenia zjazdów do DK12 (czy tylko w zakresie pasa 

drogowego). 
Odpowiedź: 

Zakres opracowania będzie uwarunkowany uzyskaniem warunków od GDDKiA  

w Warszawie. Może się okazać, że zakres wykracza poza pas drogowy.   

 
Pytanie 9 

Zamawiający wskazał , że nie posiada warunków technicznych  na włączenie ul. Słoncznej  

do DK12. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada warunków technicznych na włączenie ul. Słonecznej od zarządcy 

drogi krajowej nr 12 tj. GDDKiA Odział w Warszawie. O takie warunki musi wystąpić 

Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego pełnomocnictwa, zgodnie z 

zapisami SIWZ. 

 



Pytanie 10 

Czy w przypadku przebudowy drogi krajowej (wydzielenie lewoskrętów) Zamawiający zwiększy 

zakres zamówienia w zakresie finansowym?(wiązać się  to będzie z dodatkowymi badaniami 

geologicznymi, zwiększeniem zakresu przebudowy drogi krajowej). 
Odpowiedź: 

 

W najbliższych latach  nie jest przewidziana przebudowa DK 12. 

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


