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OR.VII.272.29.2022                                                                                          Racibórz 31.10.2022r. 

  

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  

I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.29.2022 pn. 

      „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. 

Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. 

Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki 

nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416” - zakres przebudowy drogi powiatowej nr 3548S w 

Raciborzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowy drogi 

powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416”.  

 
I.  Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści SWZ w zakresie w/w postępowania. Działając 
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), przedstawiam poniżej 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1 

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada uporządkowane sprawy własnościowe dotyczące działek 

wchodzących w zakres planowanej inwestycji. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż na etapie opracowania dokumententacji projektowej dostarczy Wykonawcy 

niezbędne oświadczenia i zgody na dysponowanie działkami do celów budowlanych, potrzebne do uzyskania 

wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód oraz uzyskania zezwoleń na realizację robót budowlanych 

(pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

 

Pytanie 2 

Minimalny okres na uzyskanie uzgodnień dotyczących przebudowy urządzeń elektroenergetycznych oraz 

teletechnicznych to 180 dni, zaś czas na przygotowanie kompletnej dokumentacji zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego wynosi 120 dni. Uważamy, że termin jest nierealny. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu wykonania projektu. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Wzoru umowy dla część 1 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3548S w Raciborzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106” – wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, w którym zmieniono  zapis w § 6 ust. 1 na  treść: 

 

II. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia . 

 
Działając na podstawie art. 138 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie: 

 

Zmianie ulega SWZ w następujący sposób:  
 

4. Termin wykonania zamówienia.  

4.1 Część 1 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Węgierską do działki nr 106” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych:  

1) opracowania dokumentacji projektowej – do 120 dni od daty podpisania umowy,  

2) zakończenie całości przedmiotu umowy – do 280 dni od daty podpisania umowy  
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1) opracowania dokumentacji projektowej   – do 180 dni od daty podpisania umowy, 

2) zakończenie całości przedmiotu umowy  – do 340 dni od daty podpisania umowy.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż we wzorach umów przewidziano możliwość dokonania zmian 

mających wpływ na terminy wykonania umowy, w tym ze względu na:  
- opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do  wykonania przedmiotu 

umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

 

W związku z powyższym zamawiający dokonuje zmian wzoru umowy dołączonego do postępowania jako 
Załącznik nr 1a do SWZ zmieniając go jako OR.VII.272.29.2022_SWZ zał. 1 a PRAWIDŁOWY wzór 

umowy cz. 1.  

 
W zakresie wzoru umowy dla część 2 zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od 

działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. 

 
           Jednocześnie Zamawiający informuje, iż we wzorach umów przewidziano możliwość dokonania zmian 

mających wpływ na terminy wykonania umowy, w tym ze względu na:  

- opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do  wykonania przedmiotu 
umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 
11. Termin związania ofertą. 

11.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6.12.2022r.  do dnia 8.12.2022r.  

  

13.  Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

13.1. Wykonawca składa ofertę do dnia 07.11.2022 r., 09.11.2022r. do godziny 09:00 za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. 
Adres skrzynki: ePUAP: /powiatraciborski/skrytka przy użyciu miniPortalu        

https://miniPortal.uzp.gov.pl. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 

dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

(…) 
13.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2022 r., 09.11.2022 r. o godzinie 09:30 

   (…) 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
31.10.2020r. po numerem 2022/BZP 00418044/01 

 (przedmiotowe ogłoszenie w załączeniu).  

 
Pozostała treść SWZ  pozostaje bez zmian.  

 

 

 
Z up. S T A R O S T Y 

Beata Bańczyk 

 .............................................. 

   Zatwierdził  

Sporządziła: Anita Stuchły, tel. 385 

https://miniportal.uzp.gov.pl/

