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specyfikację)
2) strona internetowa, na której udostępniona jest
specyfikacja

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy: „Opracowania dokumentacji na przebudowę
w Polanowie oraz dróg w miejscowości Dadzewo”

ul. Młyńskiej i Przytorze

1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, do
zamawiającego zostało wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert zapytanie:
o treści: „Zamawiający w SIWZ przyjął realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
W związku z koniecznością przeprowadzenia (na wszystkich tematach)procedury regulacji
granic pasa drogowego proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza postępowanie w
trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych?”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza postępowanie w trybie ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2. Zamawiający w wyjaśnieniach nie dokonał żadnych zmian treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
4. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym
zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja
istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 p.z.p.
5. Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
będą one stanowić integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemej lub w
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.
Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180
ust. 5 p.z.p.
Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania
kopii odwołania do zamawiającego upływa po 10 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 p.z.p.
lub po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.
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