
Janowice Wielkie, dnia 05.02.2018 r. 

Gmina Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

Nazwa postępowania: 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: UG.2710.PP.1.2018 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający informuje, że dniu 01.02.2018 r. oraz 02.02.2018 r. w postępowaniu wpłynęły pytania, na 
które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 40:  

W związku z brakiem decyzji lokalizacji celu publicznego dla danej inwestycji proszę o informację czy 
Zamawiający przewiduje ewentualne przedłużenie terminu realizacji prac projektowych o termin 
uzyskania i uprawomocnienia się w/w decyzji? 
Urzędowy czas  uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego trwa do 65 dni + 14 dni 
uprawomocnienie. Projektant nie jest w stanie wykonać projektu bez uzyskanej decyzji która narzuca 
wymagane parametry obiektu, ilości miejsc postojowych przy obiekcie itp. 
 
Odpowiedź: 

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w przewidywanym terminie nie przewiduje się 

przedłużenia terminu prac projektowych. Decyzja  ustalenia lokalizacji celu publicznego nie była 

wydawana dla przedmiotowej inwestycji, ponieważ do jej wydania niezbędne jest określenie 

charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych 

obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie 

opisowej i graficznej. W tym celu konieczne jest przygotowanie przez projektanta odpowiedniego 

wniosku wraz z załącznikami. Precyzyjne określenie we wniosku parametrów inwestycji będzie 

skutkowało szybszą analizą urbanistyczną dokonywaną przez planistę przestrzennego, a tym samym 

skróceniem do minimum czasu oczekiwania na projekt decyzji. 

 
Pytanie nr 41:  

W odpowiedzi na pytanie nr 8 do przetargu Zamawiający przedstawił iż przekaże mapy zasadnicze i 
ewidencyjne. Więc nie padła odpowiedź co do posiadania przez Zamawiającego mapy do celów 
projektowych. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie iż uzyskanie mapy do celów projektowych jest po 
stronie projektanta. 
 
Odpowiedź: 

Uzyskanie mapy do celów projektowych leży po stronie projektanta. 

 
Pytanie nr 42:  

Proszę o sprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 12 do przetargu. Opłaty za ewentualne wycinki drzew 
ponosi wykonawca robót budowlanych który będzie realizował budowę? 
 
Odpowiedź: 
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Tak.  Opłaty za ewentualne wycinki drzew ponosi wykonawca robót budowlanych który będzie realizował 
budowę. 
 
Do przekazania: 

1. Podmiotowi składającemu zapytanie 
2. Na stronę internetową Zamawiającego (BIP)  
3. a/a     

Zatwierdzam: 

 
Wójt Gminy Janowice Wielkie 

/-/ Kamil Kowalski  


