
IPP-I.7013.9.2019.IV Staszów, dnia 13.05.2019 r.

Dot.: „ Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie
od km 0+000 do km 0+152  - opracowanie dokumentacji projektowo  – kosztorysowej,” „
Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000
do km 0+150  - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej .”

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie  z dnia 12.05.2019 r.  dot. w/w postępowania

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  ustawy  z  2018  r   poz.  1986  Prawo

zamówień publicznych art. 4 pkt 8, odpowiadam co następuje:  

Ad.1)Zadania wymagają uzyskania zgłoszenia bez sprzeciwu na budowę. 

Ad.2)Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia  19.06.2019  r.  (  większość  organów

architektoniczno- budowalnych wydających pozwolenia na budowę nie wymaga mapy do celów

projektowych).

Ad.3)Przedmiotowe  drogi  nie  są  zlokalizowane  w  obszarze  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego. 

Ad.4)Zamawiający nie przewiduje wykupu gruntów. Obiekty istniejące (dr. szutrowe) mieszczą

się w pasie drogowym.  

Ad. 5) Przebudowywane obiekty nie wymagają uzyskania odstępstw od warunków techniczno-

budowlanych.

Ad.6)  Zgodnie  z  prawem  podczas  przebudowy  zarządca  zobowiązany  jest  do  przebudowy

istniejących zjazdów indywidualnych z drogi gminnej. 

Ad.7) Zarządca drogi nie ma obowiązku zamieszczania udostępnienia kanału technologicznego

przy drogach wewnętrznych.

Ad.8)Nie zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Ad.9)Obiekty budowlane nie znajdują się na terenach objętych ochrona konserwatorską.

Ad.10)W granicy pasa drogowego nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Ad.11)Przedmiotowe obiekty drogowe nie znajdują się na obszarach objętych formami ochrony

przyrody o których mowa w art. 6  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
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Dot.: „ Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 2166/11, 2167/9 w Staszowie
od km 0+000 do km 0+152  - opracowanie dokumentacji projektowo  – kosztorysowej,” „
Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oględowie od km 0+000
do km 0+150  - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej .”

W odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie  z dnia 13.05.2019 r.  dot. w/w postępowania

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  ustawy  z  2018  r   poz.  1986  Prawo

zamówień publicznych art. 4 pkt 8, odpowiadam co następuje:  

Ad. 1) Są to drogi gminne wewnętrzne.

Ad. 2) Zamawiający nie przewiduje projektowania chodników.

Ad. 3) Zamawiający przewiduje odwodnienie powierzchniowe przedmiotowych jezdni.

Ad. 4) Działki mają użytek dr.  
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