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Dotyczy postępowania na wykonanie usługi: „Opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy dróg w Chróścinie – ulice: Słoneczna, Krótka, cz. Leśnej, Boczna”. 

 

Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego. 

Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 26.04.2019 r. :  

1. Czy w ramach zadania należy zaprojektować drogi w przebiegu zgodnym z 

obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak 

prosimy o informację czy wykonawca ma przewidzieć w ofercie wykonanie projektów 

podziałów. 

Złożona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać informację o koszcie wykonania jednego 

projektu podziału. 

 

2. Czy w związku z przebiegiem istniejących dróg niezgodnie z zapisami MPZP Zamawiający 

przewiduje konieczność uzyskania decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania. Jeżeli tak 

prosimy o informację kto będzie składał wniosek o wydanie decyzji ZRID, Wykonawca czy 

Zamawiający. 

W razie konieczności uzyskania decyzji ZRID wniosek winien złożyć Wykonawca. 

 

3. Jeżeli zamawiający nie przewiduje uzyskania decyzji ZRID prosimy o podanie dla jakich 

odcinków przedmiotowych dróg należy wykonać dokumentację oraz czy należy 

przewidzieć zaprojektowanie placu do zawracania na ul. Słonecznej. 

W przypadku wykonywania dokumentacji zgodnie z MPZP nie ma konieczności 

zaprojektowania placu do zawracania. Zakres wykonywanej dokumentacji powinien objąć 

wszystkie drogi zgodnie z zapytaniem : ulica Słoneczna, Krótka, Boczna i cz. Leśnej. 

 

4. Czy zaprojektowanie kanalizacji deszczowej dla przedmiotowych dróg jest obligatoryjne. 

Jeżeli tak prosimy o podanie lokalizacji odbiornika wód deszczowych z projektowanych 

odcinków kanalizacji. 

Należy przewidzieć odwodnienie nawierzchni drogi. Sieć kanalizacji deszczowej 

zlokalizowana jest w ulicy Szkolnej, Cichej i Dolnej. 
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5. W zapytaniu ofertowym zawarto zapis że nie przewiduje się przebudowy uzbrojenia 

podziemnego. Czy w związku z tym faktem projekty ewentualnych kolizji będą traktowane 

jako rozszerzenia zakresu lub roboty dodatkowe. 

Wykonawca powinien w swojej ofercie uwzględnić wszystkie niezbędne uzgodnienia i koszt 

ewentualnego projektu usunięcia kolizji. 

 

6. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę kolidujących sieci napowietrznych? 

Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci napowietrznych.  

 

7. Czy na odcinku ul. Leśnej należy zaprojektować obustronne chodniki zgodnie z zapisami 

MPZP? 

Zamawiający przewiduje budowę pieszo jezdni. 

 

8. Czy dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający przewiduje staranie się finansowanie z 

środków zewnętrznych. Jeżeli tak prosimy o informację czy Zamawiający posiada 

szczegółowe instrukcje mogące mieć wpływ na zastosowane w dokumentacji rozwiązania 

projektowe. 

Zamawiający zamierza przedłożyć dokumentację do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych, Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych , poz. 

2161.  

 

 

                  Zatwierdził: 

          

 

 
 

 

 

Informację niniejszą zamieszcza się  

na stronie internetowej  

Zamawiającego w dniu 07.05.2019 r. 


