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Wyjaśnienie treści SIWZ 3 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompletnej  

dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa publicznego samorządowego przedszkola 

przy ul. Starościńskiej w Stawiszynie””. 

 

Działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. W opublikowanej w dniu dzisiejszym modyfikacji jest rozbieżność między zapisem dot. terminu 

realizacji zamówienia w swiz i w załączniku nr 9 do swiz: 

w swiz jest -etap II uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty przekazania 

przez Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.”  

w umowie -etap II uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty przekazania 

przez Zamawiającego wyrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”  

( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia teren nie jest objęty MPZP) 

Odpowiedź: Działki przeznaczone pod zabudowę przedszkola nie są objęte miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający wystąpił o wydanie decyzji  o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia. W przypadku 

zakończenia postępowania i wydania ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego zostanie ona przekazana projektantowi  i stanowić będzie jeden z załączników do 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.    

Zamawiający skorygował zapisy w  § 6 pkt.1 b załączonego projektu umowy, aby były spójne 

z zapisami SIWZ. 

2. Jak się mają do siebie oba zapisy dotyczące terminu:  65dni od daty przekazania przez 

Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, a terminem 30.09.2013, skoro decyzja 

lokalizacyjna jest niezbędna do wykonania etapu I tj. opracowanie dokumentacji projektowej w 

zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 

30.09.2013.? 

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 1. 
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3. Jaki jest termin na pozostałą część dokumentacji wymienioną w swiz p.IV.pp2 -SKŁAD PEŁNEJ 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ p.2÷p.8 (wielobranżową dokumentację wykonawczą)? 

Nie należy ona do etapu I, który mówi o "dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę", a w p.V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA nie 

ma zapisu o tej części dokumentacji. 

Odpowiedź: Termin realizacji zamówienia określają zapisu  rozdz.  V  SIWZ oraz § 6 

załączonego projektu umowy i są następujące:  

Termin realizacji zamówienia  

Zamawiający ustala, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:  

- etap I opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z zakresem niezbędnym do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do dnia 30.09.2013  

- etap II uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty 

przekazania przez Zamawiającego decyzji lokalizacyjnej celu publicznego. 
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