
Reguły, 1 marca 2022 r. 

ZP.271.1.13.5.2022 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu  

 
 
Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.13.2022 na: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki pieszo - 

rowerowej w Regułach” 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284  ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela 

odpowiedzi na pytanie, które na podstawie art. 284  ust. 1 ustawy zostało złożone w dniu 

28.02.2022r do ww. postępowania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

Pytanie nr 1: 

We wzorze umowy w § 1 ust. 2 jest powiedziane: "Zakres Przedmiotu umowy obejmuje 

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na 

działce nr ew. 631/19 w Regułach z oświetleniem i elementami odwodnienia". Dalej ust. 3 

mówi się, że "rejonie ul. Dworcowej istnieje konieczność wykonania przepustu na rowie 

dz. nr ew. 635/3". Tu już jest niezgodność z ust. 2, gdzie dz. nr ew. 635/3 nie jest 

wymieniona. Ponadto działki 631/19 i 635/3 w ogóle nie stykają się ze sobą, między nimi jest 

działka 634, a z projektowaniem pewnie będzie trzeba wejść i w ulicę Dworcową. Proszę 

więc o doprecyzowanie obszaru objętego projektowaniem przez wymienienie wszystkich 

działek, pokazanie tego obszaru na mapie oraz dokładniejsze określenie długości odcinka, 

którego dotyczy projekt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

ścieżki pieszo-rowerowej w Regułach z oświetleniem i elementami odwodnienia obejmie 

działki nr ew. 631/19 (główny ciąg drogowy), 633/3, 634, 635/3 w Regułach oraz działkę 

nr ewid. 1291 w Michałowicach Osiedlu. Opracowanie dotyczy odcinka drogi od 

ul. Kopciuszka w Regułach do włączenia w ul. Dworcową w Michałowicach Osiedlu o łącznej 

długości ok. 1050 mb. 
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Pytanie nr 2: 

Będzie trzeba uzyskać odstępstwo od przepisów Ustawy o transporcie kolejowym. Biorąc to 

pod uwagę, wymagany termin wykonania zamówienia polegającego na wykonaniu 

dokumentacji wraz z uzyskaniem "zgody organu architektoniczno-budowlanego na realizację 

prac – 26 tygodni od zawarcia umowy" jest za krótki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uznaje wskazany termin za realny do wykonania, w związku z czym nie widzi 

potrzeby jego zmiany. 

                                                                                          

 

 Z poważaniem 

Wójt Gminy Michałowice 
/-/ 
Małgorzata Pachecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
Stanowisko:  Główny Specjalista ds. zamówień publicznych 
Tel:    22 350 91 91 wew. 361 
e-mail:   k.niedzwiecka@michalowice.pl 


