
 
Głuszyca, 10.05.2018 r. 

Postępowanie nr IiR.271.3.4.2018 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Sowiogórski Raj – budowa 

Centrum Przesiadkowego w Głuszycy”. 

 

W związku ze złożonymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), działając w imieniu 

Zamawiającego wyjaśniam, co następuje: 

 

 

Pytanie 1: 

W SIWZ Zamawiający określił pośrednie terminy dla wykonania dokumentacji (projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy i przedmiary) na 31.07.2018 r. We wzorze 

umowy termin wykonania w/w pełnej dokumentacji projektowej został określony na 

30.06.2018 r. Prosimy o ujednolicenie daty wykonania dokumentacji projektowej. 

Jednocześnie wnioskujemy o ustalenie terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

(wraz z wymaganą dokumentacją) na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wielobranżowy 

charakter zamówienia wyklucza możliwość uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji, w tym 

decyzji pozwolenia na budowę i sporządzenia kompletnego projektu w zaproponowanym 

przez Zamawiającego terminie w SIWZ. 

 

 

Odpowiedź 1: 

Uwzględniając powyższe sugestie Wykonawcy Zamawiający informuje, że wydłuża 

termin na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

pozwolenia na budowę w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2018 r. 

 

Jednocześnie zmienia się zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz projekcie 

umowy, tj. 

1. w Ogłoszeniu o zamówieniu punkt II.9) otrzymuje brzmienie: „Informacje 

dodatkowe: Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

pozwolenia na budowę – do 28.09.2018 r., termin zakończenia robót budowlanych – 

do dnia 31.10.2019 r.” 

2. w SIWZ Rozdział IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, ust. 1 

otrzymuje brzmienie:  

1) terminy wykonania dokumentacji: 

a) projekt budowlany – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz 

niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia na 

budowę – do dnia  28.09.2018 r. 

b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – do dnia 28.09.2018 r.  

c) kosztorysy i przedmiary – do dnia 28.09.2018 r. 

 



 
3. w projekcie umowy, §2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) terminy wykonania dokumentacji: 

a) projekt budowlany – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz 

niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, w tym uzyskanie pozwolenia na 

budowę – do dnia  28.09.2018 r. 

b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – do dnia 28.09.2018 r.  

c) kosztorysy i przedmiary – do dnia 28.09.2018 r. 

 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający udostępni koncepcję zagospodarowania terenu w wersji edytowalnej 

DWG? 

 

Odpowiedź 2: 

Tak, Zamawiający udostępni edytowalną wersję koncepcji zagospodarowania terenu. 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 

 

 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. a/a 

Zamieszczono na: www.bip.gluszyca.pl 
 


