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Popielów, dn. 06.04.2021 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

 

 

Do zainteresowanych 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polna                   

w m. Lubienia” 

 

 

 

W związku ze złożonymi pytaniami do treści zapytania ofertowego Zamawiający wyjaśnia, co 

następuje: 

Pytanie 1: 

W związku z zapisem w zaproszeniu do składania ofert iż po stronie wykonawcy jest wykonanie aktualnej mapy 

proszę o informacje czy zamawiający wymaga aby było ustalenie granic pasa drogowego na etapie 

wykonywania mapy do celów projektowych oraz mając na uwadze zapis, złożenie wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę do dnia 30.07.2021, proszę o informację czy zamawiający wydłuży termin uzyskania 

pozwolenia na budowę wraz z aneksem umowy z wykonawcą jeśli zajdzie taka potrzeba bez żadnych 

konsekwencji? 

Wykonanie aktualnych pomiarów w terenie i zgłoszenie operatu oraz aktualnej mapy do państwowych zasobów 

geodezyjnych w świetle  § 31 Rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wiąże się z obowiązkiem 

przeprowadzenia skomplikowanej i długotrwałej procedury administracyjnej postępowania między innymi                  

z uwagi na udział osób biorących w nich udział. W całym toku postępowania związanym z uzyskaniem 

odpowiedniej mapy projektant jest pozbawiony możliwości przyspieszenia administracyjnie wyznaczonych 

terminów. 

Pytanie 2: 

W związku z zapisem w zaproszeniu do składania ofert w zakres prac wchodzą roboty wymagające uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego, proszę o informację czy zamawiający wydłuży termin złożenia wniosku                             

o pozwolenia na budowę wraz z aneksem umowy z wykonawcą bez żadnych konsekwencji, jeżeli w terminie 

wymaganym administracyjnie (30dni) wykonawca nie będzie posiadał pełnych dokumentów w postaci 

pozwolenia wodnoprawnego z przyczyn niezależnych od wykonawcy? 

Pytanie 3: 

W związku z zapisem w zaproszeniu do składania ofert w zakres prac wchodzą roboty wymagające uzyskania 

decyzji środowiskowej, proszę o informację czy zamawiający wydłuży termin złożenia wniosku o pozwolenia 

na budowę wraz z aneksem umowy z wykonawcą bez żadnych konsekwencji, jeżeli z przyczyn niezależnych 

od wykonawcy nie uda się złożyć wniosku o pozwolenie na budowę? 

Pytanie 4:  

Czy zamawiający wydłuży termin umowy jeśli nie z winy wykonawcy, a z obecnych lub nie zaplanowanych 

dotychczas uwarunkowań epidemiologicznych które mogą przyczynić się do opóźnienia przedłożenia 

dokumentacji w stosownych terminach wg umowy? 

Pytanie 5: 

Czy planowana inwestycja pozostaje w zgodności z aktualnymi zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przeznaczenia lub czy należy uzyskać decyzje o warunkach 

zabudowy lub decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego? Uzyskanie takiej decyzji trwa od 2-3 miesięcy. 
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Pytanie 6: 

Proszę o wskazanie działki w miejscu podłączenia zasilania oświetlenia ulicznego oraz miejsca podłączenia się 

do istniejącej kanalizacji deszczowej lub też rowu w celu wyznaczenia zakresu mapy do celów projektowych. 

 

Stanowisko Zamawiającego – 

 

Odpowiedzi:  

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy 

wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracyjne lub inne podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność  

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy gdy wystąpią opóźnienia 

w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

- Zakres planowanego projektu nie obejmuje uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

- Zakres planowanego projektu nie obejmuje uzyskania decyzji środowiskowej. 

- Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

- Działka na której planowane jest podłączenie do sieci oświetlenia ulicznego to działka drogowa, na której 

planowana jest inwestycja. Szczegółowe miejsce wpięcia do sieci – po uzyskaniu warunków przyłączeniowych. 

 

 

 

          Wójt Gminy 

    /-/ Sybilla Stelmach 

..................................................... 
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 

 

 

 


