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Informacja o pytaniach do treści zaproszenia do składania ofert 

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa drogi 

wewnętrznej w miejscowości Dębniki” 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert, wykonawcy zwrócili 

się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zaproszenia.  

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: 

Czy jeżeli istniejące sieci wodociągowe znajdą się pod nowoprojektowaną jezdnią to Zamawiający będzie 

wymagał aby przewidzieć w dokumentacji przebudowę sieci poza nawierzchnię jezdni? 

Odpowiedź: 

Jeżeli istniejące sieci wodociągowe znajdą się pod nowoprojektowaną jezdnią to Zamawiający będzie 

wymagał w dokumentacji przebudowę sieci poza nawierzchnię jezdni. 

Pytanie 2: 

Czy działka nr 84, na której jest zbiornik wodny jest własnością Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Działka nr 84 jest własnością Zamawiającego. 

Pytanie 3: 

Z map dostępnych na geoportalu wynika, że projektowana droga będzie przebiegać przez działki prywatne 

nr 81 i 82/1. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania tymi działkami na potrzeby niniejszej 

inwestycji? Jeśli nie to konieczny będzie podział działek pod pas drogowy i ZRID. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania tymi działkami na potrzeby niniejszej inwestycji. 

Wykonawca składający ofertę musi uwzględnić prace związane z podziałem działek pod pas drogowy i 

ZRID. 



Pytanie 4: 

Jeżeli konieczny będzie podział działek pod pas drogowy to kto ponosi koszty wykonania operatu 

geodezyjnego? 

Odpowiedź: 

Koszty wykonania operatu geodezyjnego ponosi Wykonawca. 

Pytanie 5: 

Czy w związku z projektowanymi elementami infrastruktury drogowej Zamawiający wyrazi zgodę na 

rozbiórkę lub przestawienie istniejących ogrodzeń w pasie drogowym kolidujących z nawo projektowaną 

drogą?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyrazi zgody na rozbiórkę lub przestawienie istniejących ogrodzeń w pasie drogowym 

kolidujących z nawo projektowaną drogą. 

 

Pytanie 6: 

Czy w związku z zapisem §4 ust. 1 pkt 6 umowy Zamawiający będzie obligatoryjnie wymagał projektanta 

sprawdzającego czy tylko w przypadku gdy prawo będzie tego wymagać? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie wymagał projektanta sprawdzającego tylko w przypadku, gdy prawo będzie tego 

wymagać. 

 

           Wójt 

                          Dariusz Sławomir Modzelewski 

          ……………………………………………………… 

                                 Kierownik zamawiającego  
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