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Chotynin, 19.05.2008r. 

  

ZD-15/1/410/08 

 

Powiatowy Zarząd Dróg 

w Wieruszowie  

ul. Marianów 7 

98-400 Wieruszów 

                                                  wg rozdzielnika 

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg 

powiatowych na terenie powiatu wieruszowskiego”. 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) w związku z wpłynięciem w 

w/w postępowaniu prośby o wyjaśnienie SIWZ o następującej treści: 

 

     „W nawiązaniu do głoszonego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (branża 

drogowa) przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu wieruszowskiego uprzejmie 

proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

1. Czy zamawiający dysponuje badaniami podłoża gruntowego drogi oraz badaniami 

konstrukcji drogi. W SIWZ nie ma informacji na temat konieczności ich wykonania 

przez Projektanta? 

2. Czy lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych projektant ma uzgodnić 

indywidualnie z każdym właścicielem posesji? 

3. Czy zamawiający życzy sobie wykonania badań laboratoryjnych Mskor istniejących 

warstw bitumicznych w celu określenia ich przydatności do pozostawienia  

konstrukcji drogi. Czy też obligatoryjnie przyjmuje się pozostawienie istniejących 

warstw bitumicznych wykonując wyłącznie profilowanie? 

4. Czy opracowana przez Wykonawcę mapa ma być mapą numeryczną? 

5. Czy Zamawiający dysponuje Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji? 

6. Czy zamawiający dysponuje Decyzją Lokalizacji Drogi? 

7. Jesteśmy przekonani, że w przypadku braku przez Zamawiającego chociażby 

powyższych decyzji wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę w okresie 4 miesięcy jest niemożliwe do wykonania. 

Opracowujemy cały szereg dokumentacji i z doświadczenia wiemy, że żądanie 

Zamawiającego na tym etapie jest nie do spełnienia”. 
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Zamawiający wyjaśnia: 
 

 

ad. 1 
Zamawiający nie dysponuje badaniami podłoża gruntowego drogi oraz badaniami konstrukcji 

drogi. Za wykonanie lub nie wykonanie powyższych badań odpowiada Jednostka Projektowa. 

 

ad.2 
Lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych uzgodnić indywidualnie z każdym 

właścicielem posesji. 

 

ad.3   
Zamawiający proponuje pozostawienie istniejących warstw bitumicznych. Decyzja o 

wykonaniu badań laboratoryjnych pozostaje w gestii Jednostki Projektowej.  

 

ad. 4  
Opracowana mapa może lecz nie musi być mapą numeryczną. 

 

ad.5 
Zamawiający nie dysponuje Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

inwestycji. 

 

ad. 6 
Zamawiający nie dysponuje Decyzją Lokalizacji Drogi. 

 

    
 

 

                                                                   Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

                                                                                  w Wieruszowie 

                                                                                 Roman Słowiński 
                                                                    

 


