
Płock, dnia 08.05.2020 r. 
WZP. 271.1.54.2020.DR

Wykonawcy

dot.  przetargu  nieograniczonego  na  realizację  zamówienia  pn. Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Żytniej wraz z
sięgaczami  (między  ul.  Zakątek  i  ul.  Pszenna)  oraz  brakującą
infrastrukturą  techniczną  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.
„Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze”.    

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo
zmówień publicznych (t.j.-  Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje poniżej treść zapytań z
dnia 06.05.2020r, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:
1. Które z przedmiotowych odcinków ulic  stanowią, bądź w wyniku realizacji  zadania
będą stanowiły drogi publiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje,  że  ul.  Żytnią  oznaczoną  w  mpzp  jako  7KD1/2  należy
zaprojektować  zgodnie  z  Ustawą  o  drogach  publicznych  –  zakres  7KD1/2  zgodnie  z
załącznikiem. 
Natomiast  część  ulicy  Żytniej  oznaczona  w  mpzp  jako  23KX,  sięgacze  ul.  Żytniej
oznaczone w mpzp jako 20KX, 24KX, 25KX oraz ul. Zakątek (oznaczona w mpzp jako
17KX) i ul. Pszenna (oznaczona w mpzp jako 21KX) są to zgodnie z mpzp publiczne ciągi
pieszo – jezdne.

Pytanie:
2.  Czy  Zamawiający  w  ramach  realizacji  zadania  planuję  budowę  kanału
technologicznego. Jeśli nie, czy Zarządca drogi uzyskał zwolnienie z obowiązku budowy
kanału technologicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z aktualną Ustawą o drogach publicznych istnieje
wymóg zaprojektowania kanału technologicznego. 
Jednocześnie informujemy, że Zarządca Drogi nie występował o zwolnienie z obowiązku
budowy kanału technologicznego. 



Pytanie:

3. Wg wiedzy Zamawiającego ile działek będzie podlegało podziałowi oraz czy te podziały
będą wykonywane na drogach publicznych czy wewnętrznych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Projektant ma zaprojektować Przedmiot Umowy zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego  oraz  uwzględniając promienie
kołowe  na  skrzyżowaniach  określone  dla  danej  klasy  drogi.  Ponadto  Zamawiający
informuje, że na portalu mapowym, dostępnym pod adresem geodezja.plock.eu można
sprawdzić m. in. sytuację własnościową terenu, która może być pomocna dla Wykonawcy
w celu określenia liczby nieruchomości podlegających podziałowi.
Reasumując ostateczne rozwiązania projektowe zaproponuje Projektant we wstępnym
projekcie  zagospodarowania  terenu,  a  w  związku  z  tym  również  niezbędną  ilość
podziałów.  Wykonawca  mając  do  dyspozycji  ww.  portal  mapowy  i  miejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego winien określić ilość podziałów.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.–  Prawo  zmówień  publicznych  (t.j.-   Dz.  U.  z  2019r.  poz.  1843) dokonuje
modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w dziale  I  SIWZ –
instrukcji dla wykonawcy w następujący sposób:

BYŁO
ROZDZIAŁ XII B

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 SKŁADANEJ W FORMIE PAPIEROWEJ

7. Ofertę  należy  umieścić  w  dwóch  kopertach.  Koperta  zewnętrzna  powinna  być
zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta  na:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
ulicy  Żytniej  wraz  z  sięgaczami  (między  ul.  Zakątek  i  ul.  Pszenna)  oraz
brakującą  infrastrukturą  techniczną  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.
„Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze”.

Nie otwierać przed dniem 11 maja 2020 roku godz. 12.30.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

JEST 
ROZDZIAŁ XII B

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 SKŁADANEJ W FORMIE PAPIEROWEJ

7. Ofertę  należy  umieścić  w  dwóch  kopertach.  Koperta  zewnętrzna  powinna  być
zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta  na:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
ulicy  Żytniej  wraz  z  sięgaczami  (między  ul.  Zakątek  i  ul.  Pszenna)  oraz
brakującą  infrastrukturą  techniczną  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.
„Przebudowa ulicy Żytniej – prace przygotowawcze”.

Nie otwierać przed dniem 13 maja 2020 roku godz. 12.30.



Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby
Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

BYŁO
ROZDZIAŁ XIII

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2020 roku do godz. 12.00:
a) w formie elektronicznej  za  pośrednictwem Platformy,
b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock,
Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
Do  czasu  trwania  pandemii  koronawirusa  COVID-19  oferty  składane  osobiście  bądź
dostarczane  za  pośrednictwem  kuriera  należy  umieścić  w urnie  oznaczonej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi Klienta - wejście
od ulicy Zduńskiej.  
2.  Otwarcie  ofert  nastąpi 11  maja  2020 roku o  godz.  12.30 w  siedzibie
Zamawiającego.
Do  czasu  trwania  pandemii  koronawirusa  COVID-19  otwarcie  ofert  nastąpi  poprzez
transmisję  online  na  kanale  YouTube  Urzędu  Miasta  Płocka
https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=g
rid.

JEST
ROZDZIAŁ XIII

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 maja 2020 roku do godz. 12.00:
a) w formie elektronicznej  za  pośrednictwem Platformy,
b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock,
Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
Do  czasu  trwania  pandemii  koronawirusa  COVID-19  oferty  składane  osobiście  bądź
dostarczane  za  pośrednictwem  kuriera  należy  umieścić  w urnie  oznaczonej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi Klienta - wejście
od ulicy Zduńskiej.  
2.  Otwarcie  ofert  nastąpi 13  maja  2020 roku o  godz.  12.30 w  siedzibie
Zamawiającego.
Do  czasu  trwania  pandemii  koronawirusa  COVID-19  otwarcie  ofert  nastąpi  poprzez
transmisję  online  na  kanale  YouTube  Urzędu  Miasta  Płocka
https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=g
rid.

Zamawiający  informuje,  że  dokonał  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  powyższym
zakresie- ogłoszenie BZP Ogłoszenie nr 540079457 -N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
               Dyrektor

                                                            Wydziału Zamówień Publicznych
                                                                  Magdalena Kucharska
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