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Tuchów, 07.04.2020r. 
L.Dz. DIR/178/PZ/P/ZP3-20/04/2020/375 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-3/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Znak 
postępowania ZP-3/20. 

 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane 

pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rzepiennik Suchy, gm. 
Rzepiennik Strzyżewski”. 

 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający posiada mapy do celów projektowych, na mapach zasadniczych zgodnie z 
przepisami o formie i zakresie dokumentacji projektowej można wykonać tylko przebudowy 
i remonty istniejących sieci, w przypadku braku map wykonanie map przez geodetę to okres 
3-4 m-cy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że posiada mapy do celów projektowych o identyfikatorach 
ewidencyjnych P.1216.2017.2822 z dnia 12.05.2017r., które należy zaktualizować. Mapy te 
zostaną przekazane przyszłemu Wykonawcy. 
 
Pytanie 2: 
Termin I etapu (dokumentacja projektowa) 31.07.2020 jest nie realny, uzyskanie decyzji 
środowiskowej to okres ok. 4-5 m-cy, w przypadku braku planu przestrzennego 
zagospodarowania terenu konieczność wystąpienia o ULICP to ok. 3-4 m-cy.   Aby wystąpić z 
wnioskami o decyzję środowiskową i ULICP konieczne są zgody wszystkich właścicieli to 
okres 2-3 m-cy od momentu otrzymania przynajmniej nie klauzulowych map od geodety. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że posiada Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację projektu – znak OŚ.6220.04.2016 z dnia 20.09.2016r. wydaną przez Wójta Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski. Co się zaś tyczy decyzji ULICP nie jest ona wymagana, gdyż 
miejscowość Rzepiennik Suchy posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Pytanie 3: 
W związku z ogłoszoną Pandemią na terenie Polski oraz ograniczeniem prac urzędów, terminy 
mogą się wydłużyć. W związku z tym proszę o informacje czy termin wykonania zadania może 
ulec zmianie to jest  wydłużeniu, gdyż według nas nie realny.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podstawy zmiany treści umowy zostały opisane w § 24 wzoru 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Wojciech Skruch 
Prezes Zarządu 

/podpisano elektronicznie/ 

 


