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Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu
w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach”
Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Powiat Karkonoski – Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
Pytanie 1: Zamawiający określił przewidywane do zaprojektowania roboty budowlane zapisane
w przedmiocie zamówienia jako „…przebudowę mostu…”, jednocześnie wskazał w SWZ konieczność
„…złożenia w imieniu Inwestora zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę”.
Zgodnie z ostatnią nowelizacją Prawa budowlanego dokonaną Ustawą z dn. 13 lutego 2020 r.
określona w SWZ przez zamawiającego usługę projektową „przebudowa” budowli mostowej nie jest
wymieniona w art.29.1. znowelizowanej ustawy, dla której nie wymaga się decyzji o pozwoleniu na
budowę, a wymaga się jedynie zgłoszenie robót. Prosimy o wyjaśnienie tej wątpliwości. Sugerujemy
aby zastąpić określenie przewidywanych robót budowlanych jako „przebudowa” na „remont” lub
rozszerzyć przedmiot zamówienia o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dodatkowych opracowań
koniecznych do jego uzyskania;

Zmawiający posłużył się terminem „przebudowa” z uwagi na przebudowę
stożków nasypowych oraz wykonanie ich umocnienia, którego wcześniej nie było.
Zamawiający nie przewiduje zmiany układu statycznego mostu, ani charakterystycznych
parametrów, takich jak długość, szerokość lub wysokość. Zamawiający przewiduje
wykonanie robót według przedmiotowego opracowania projektowego na podstawie
zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Informacja w tym
zakresie została zawarta w ust. 5 Działu VI SWZ.
Odpowiedź:

Pytanie 2: Prosimy o odpowiedź na pytanie czy istniejący przewidywany do rehabilitacji
most znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub obszarze jednym
z rodzajów obszarów chronionych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary ochrony
ścisłej, obszary natura 2000, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczokrajobrazowe, stanowiska dokumentacji przyrody nieożywionej, obszary chronionego
krajobrazu, pomniki przyrody).
Odpowiedź: Przedmiotowy obiekt mostowy nie znajduje się w obszarze chronionym, a zakres

przebudowy przewidziany w opracowaniu projektowym nie ingeruje w obszar szczególnego
zagrożenia powodzią.
Zamawiający informuje, że otrzymane pytania dotyczące treści SWZ oraz udzielone
wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż nie udzielił
wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
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wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
odpowiednio ofert, tj. do godz. 11.00 w dniu 17.08.2021r.
Zamawiający informuje, że w związku z przedłużeniem terminu składania ofert
niezwłocznie wprowadzi zmiany w treści SWZ. Zmodyfikowany SWZ zostanie
udostępniony do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zastępując dotychczasową – nieobowiązującą po dokonanej zmianie – wersję ww.
dokumentu.
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