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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.84.P.19 na: 

„Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 394 – przedłużenie ul. Marmurowej  
w Szewcach, Gmina Sitkówka-Nowiny” w systemie zaprojektuj – wybuduj 

 
Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w dniu 18.10.2019 r. i 22.10.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawców 
dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie 
Zamawiającego: 
 
Pytanie nr 1: 
 

W związku z koniecznością wycinki dużej ilości drzew prosimy o informację czy Zamawiający 
lub Lasy Państwowe wytną drzewa oraz wykarczują pnie, a jeśli jest to w zakresie Wykonawcy to 
prosimy o potwierdzenie, iż cały uzyskany materiał stanowi własność Wykonawcy? 
 
Odpowiedź nr 1: 
 

Zamawiający informuje, że sposób wycinki drzew na terenach leśnych, zarządzanych przez 
Lasy Państwowe, dla inwestycji realizowanych w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) reguluje art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.). 

Natomiast Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie pni we własnym zakresie. 
 

Pytanie nr 2: 
 

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę terminu (na późniejszy niż podany w SIWZ) uzyskania 
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z procedurą uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego, mapy do celów projektowych oraz podziałami geodezyjnymi działek – 
szacowany przez Nas termin to około koniec grudnia 2020 r. 
 
Odpowiedź nr 2:  
 

Zamawiający informuje, że termin 30.09.2020 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest wystarczający i realny 
do osiągnięcia. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu, natomiast zmienia zapis pkt 8.1.2. SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: 
 

Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie powierzchni potrzebnej do wykonania robót (niż 
ujętej w PFU) z uwagi na ukształtowanie terenu od strony lasu, co może się wiązać z koniecznością 
wykonania dodatkowego umocnienia skarp? 
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Odpowiedź nr 3: 
 

Zamawiający dopuszcza inną zajętość terenu niż przedstawiona w koncepcji załączonej do 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik do SIWZ. Natomiast ostateczna 
zajętość terenu musi ograniczać się do terenu niezbędnego do prawidłowego, zgodnego z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej wykonania inwestycji w zakresie, objętym zamówieniem. 
 
Pytanie nr 4: 
 

Czy jest możliwość rezygnacji z budowy kanału technologicznego poprzez uruchomienie 
procedury ogłoszenia i zapytania ustawowego o chętnych na dzierżawę? 
 
Odpowiedź nr 4: 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 25 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 
sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1815), wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.). Po wejściu w życie w/w 
ustawy zmienią się zapisy art. 39 ust. 6 i art. 6c, ust 6a i 6b zostaną uchylone. 

W związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących 
przepisów prawnych. 
 
Pytanie nr 5: 
 

Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne dla wylotów z sączków drenarskich. Z 
części graficznej PFU wynika, iż wody opadowe z sączków drenarskich będą wpływały na tereny 
prywatne położone poniżej planowanej drogi. Z naszego doświadczenia wynika, iż dla takiego 
rozwiązania nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na wypływ wód 
opadowych na tereny prywatne. 

Z uwagi, iż odcinek planowanej drogi od km około 1+640 do km około 2+119 przebiega po 
zboczu góry, i na tym odcinku nie ma istniejącego odbiornika, zwracamy się z zapytaniem czy 
Zamawiający zamiennie do zastosowanych sączków dopuszcza zaprojektowanie kanału krytego 
zlokalizowanego na działce nr ewid. 250 od najniższego punktu na niwelecie drogi do istniejącej rzeki 
o długości około 250 mb. 
 
Odpowiedź nr 5: 
 

Zamawiający informuje, że posiada pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepustu 
ramowego. Natomiast zgodnie z zapisem w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym 
załącznik nr 8 do SIWZ, Zamawiający dopuszcza inne niż drenaż odwodnienie korpusu drogowego. 
Zamawiający preferuje rozwiązania ograniczające koszty na etapie eksploatacji inwestycji, nie 
wymagające zabiegów konserwujących oraz uwzględniające lokalne warunki gruntowe. 
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