
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2015-02-26 

ZP 271.8.2015           

                                                          

                                                                                                          Wszyscy Wykonawcy 

  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania: „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich  

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 

 
 

 Pytanie 1  Analizując wzór umowy oraz wynikające z niego obowiązki Projektanta zwracam Państwa 

uwagę na następujące zapisy: 

a) Obowiązki projektanta: 

(§ 2, ust 5) 

Proszę określić maksymalną ilość egzemplarzy dokumentacji, jaką w ramach niniejszej umowy 

zobowiązany jest wykonać projektant. 

Zapis umowy w istniejącym brzmieniu narusza zasady dot. jednoznacznych zapisów umów i realnie 

daje Zamawiającemu prawo do nieograniczonej liczby kolejnych egzemplarzy dokumentacji co z kolei 

skutkuje brakiem możliwości ustosunkowania sie Projektanta pod względem kosztów. 

 

      b)Termin wykonania umowy: (§ 6,7) 

Analiza czasowa wykonania zadania: 

- rozstrzygnięcie przetargu: 03.03.2015 

- termin związania ofertą: 30 dni, wiec 03.04.2015 

- termin wykonania kompletu dokumentacji zgodnie z § l ust 2.2 lit. b-m: 15.06.2015 

Z powyższego wynika, że Projektant na wykonanie wszystkich składowych projektu określonych we 

wzorze umowy § l ust 2.2 lit. b-m, dysponuje czasem 2,5 miesiąca. 

Uwzględniając dodatkowo okres 21 dni roboczych,( miesiąc kalendarzowy) jaki w trakcie tego 

procesu przysługuje Zamawiającemu na opiniowanie rozwiązań projektowych (§ 3, ust 4) oraz zapis o 

złożeniu minimum 30 dni kalendarzowych ( miesiąc kalendarzowy) przed terminem określonym w § 6 

ust l kompletu dokumentacji na finalne zaopiniowanie przez Zamawiajacego, (§ 7ust l ) czas, jakim 

Projektant dysponuje na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, określonej w § l ust 2.2 lit. b-m 

wynosi: 

2,5 miesiąca - 1 miesiąc - 1 miesiąc = 0,5 miesiąca, tj 15 dni kalendarzowych. 

           Zwracam uwagę, że już same terminy ustawowe, jakimi zobowiązane są odpowiednie 

Instytucje wydające opinie, uzgodnienia, pozwolenia ( opinia konserwatora zabytków/uzgodnienie 

konserwatorskie, operat wodno-prawny, uzyskanie warunków przyłączeniowych, ect) przekraczają 

termin 0,5 miesiąca.  

            Proszę również zwrócić uwagę, że konstrukcja realizacji zadania projektowego, 

przedstawiona we wzorze umowy zakłada wykonanie wszystkich projektów wykonawczych oraz 

kosztorysów i przedmiaru robót przed sfinalizowaniem projektu budowlanego, co z punktu 

widzenia kolejności wykonywania prac rodzi szereg niebezpieczeństw w trakcie i po zakończeniu 

procesu projektowego. 

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższych spostrzeżeń. 

 
Odpowiedź 1 

a) Ilość egzemplarzy podana jest w § 1 ust 2.2.umowy. Egzemplarze dokumentacji, o których 
mowa jest w § 2. ust 5 dotyczących ewentualnych dodatkowych egzemplarzy dokumentacji 
projektowej realizowanych na odrębne zlecenie. 



 

 

b) Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie terminu wykonania Zamówienia: 
            W punkcie VI SIWZ powinno być: 
Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie  
2015-11-30 
- Do dnia 15 września 2015 r. projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projekt organizacji ruchu 
drogowego, Informację BIOZ, inwentaryzacje oraz wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę, 

- Do dnia 30 listopada 2015 r. Projekt budowlany – 2 oryginały (zatwierdzony Projekt budowlany - 
załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę) wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz 3 egzemplarze kserokopii kolorowej projektu budowlanego (zatwierdzony Projekt 
budowlany - załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę). 

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Termin składania ofert:  

dnia 06-03-2015 r., do godz. 09:30  

termin otwarcia ofert:  

     dnia 06-03-2015 r., do godz. 10:00 

 


