
RI.271.2.29.2022 

Żabia Wola, 07 września 2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Żabia Wola  

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

 

 

Wyjaśnienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa zjazdów na drogi gminne na 

terenie gminy Żabia Wola” 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej jako „ustawa Pzp”, 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ. 

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 

1. W naszej ocenie dołączona do przetargu dokumentacja techniczna jest 

niekompletna, gdyż nie zawiera przekrojów poprzecznych konstrukcji i 

rysunków detali. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji 

przetargowej uzupełnienia w powyższym zakresie. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Szczegółowe przekroje oraz rysunki detali stanowią załączniki niniejszej 

odpowiedzi. 

 

2. Prosimy o informację na temat formalności w zakresie decyzji 

lokalizacyjnych oraz uzgodnień projektów zjazdów, gdyż dołączona do 

przetargu dokumentacja nie zawiera tych dokumentów. Czy inwestor jest w 

posiadaniu uzgodnień w zakresie lokalizacji zjazdów i zatwierdzeń 

projektów zjazdów, w szczególności wydanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Zadanie obejmuje przebudowę istniejących zjazdów, która jest 
uzgodniona i zaakceptowana, również przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
 

3. Prosimy o informację na temat formalności związanych z zajęciem pasa 

drogowego dróg powiatowych w czasie realizacji robót. Czy formalności 

związane z zajęciem pasa drogowego będą ciążyły na wykonawcy? Czy 

opłatami za zajęcie pasa drogowego obciążony będzie inwestor, czy 

wykonawca? 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Wszelkie formalności i opłaty związane z uzyskaniem decyzji na zajęcie 
pasa drogowego, leżą po stronie wykonawcy robot. 
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4. Prosimy o informację, czy inwestor jest w posiadaniu projektów 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót 

wraz z zatwierdzeniami? 

 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia leży 

po stronie wykonawcy robot. 

 

W odpowiedzi Zamawiający udostępnia zaktualizowaną dokumentację techniczną. 

Pozostałe zapisy SWZ, w tym termin składania ofert pozostają bez zmian. 

 

 

 

Zastępca Wójta 

Gminy Żabia Wola 

/-/ 

Bohdan Nowosielski 

 

 


