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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 

271.3.2011  Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika dla pieszych : 
a) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 Zborowice- Krzyżówka                               

w miejscowości Wilczyska odc.050 km 0+100 – 2+500,  
b)  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 Tarnów – Moszczenica odc. 160               

km 0+200 -0+ 610 i odc. 150 km  3+490 - 5 + 035 w m. Siedliska. 

 
 

 W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie z dnia18.04.2011 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:  

Pytanie :  

1. Ile działek zamawiający przewiduje pod podziały. 

2. Czy na odcinkach projektowanych znajdują się przepusty lub inne obiekty 

mostowe? 

3. Prosimy o podanie numerów działek od których zaczynają i kończą się 

inwestycje. 

4. Po wprowadzeniu ustawy i zapisów dotyczących wymogów kanałów 

technologicznych. Projektant ma wykonać kanał technologiczny? Jeśli tak to 

jakie parametry kanału przyjąć. 

5. Czy Zamawiający wystąpił z informacją do URE o inwestycji? 

6. Czy Wykonawca ma uzyskać prawomocną decyzję środowiskową w terminie 

umownym. W znacznej mierze uzależnione jest to od informacji o kanałach 

technologicznych i terminach z tym związanych. 

7. Prosimy o udostępnienie mapy w m. Siedliska na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

8. Czy Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na budowę? 

9. W jakim trybie Zamawiający przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę? 

 

Ad.1 

Zamawiający nie przewiduje podziału działek. 

Ad.2 

Zamawiający informuje, że w ciągu projektowanych odcinków chodnika znajdują się 

przepusty drogowe, nie ma żadnych obiektów mostowych. Zamawiający informuje, że 

zgodnie z rozdziałem  3 pkt 3.5a  SIWZ w celu lepszego zapoznania się                               

z przedmiotem zamówienia zaleca się dokonanie przez wykonawcę  ( na własny koszt, 

ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia                

i jego otoczenia. 

 

 

Ad.3 



Numery działek do projektowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 

Zborowice- Krzyżówka   w miejscowości Wilczyska odc.050 km 0+100 – 2+500,od 

dz.685/13 w Jankowej do dz.nr 138/2 w Wilczyskach  

Numery działek do projektowanego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 

Tarnów – Moszczenica odc. 160    km 0+200 -0+ 610  dz.nr  338/1 do 345/2 w m. 

Siedliska   i odc. 150 km  3+490 - 5 + 035  od dz. Nr 397 w m. Sędziszowa do dz. nr 

248/2  w m. Siedliska. 

Ad.4 

Do zadań projektanta należy wystąpienie do ZDW w Krakowie o opinie w sprawie 

lokalizacji kanału technologicznego w ciągu projektowanego chodnika. 

Ad5 

Zamawiający  nie wystąpił z informacją do URE o inwestycji. 

Ad6 

Tak. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać prawomocną decyzję środowiskową. 

Ad.7 

Mapy są w trakcie opracowania i Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

umowy. 

Ad.8 

Nie. 

Ad.9 

Zamawiający zamierza uzyskać zgodę na realizację inwestycji w trybie pozwolenia na 

budowę. 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 

 

 

---------------------------------- 

Kierownik Zamawiającego 
 


