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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  

Dotyczy postępowania na:  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 
Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu  

wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej 
 

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 

Pytanie 1 
Proszę o informację nt. zapisów „Projektowanych zapisów ustawy” w § 1 części 3.3 pkt. 2 ppkt 4 z zakresie „(…) 
Przedmiot zamówienia obejmuje również (…) uzyskania w imieniu Jednostki zamawiającej pozwolenia na budowę 
(…)”: 
 

1. Czy wskazany w zapytaniu ofertowym termin 60 dni kalendarzowych obejmuje uzyskanie pozwolenia 
na budowę, czy stanowi termin opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji  
niezbędnej do późniejszego złożenia wniosku o ww. pozwolenie? 

2. Czy w przypadku wyznaczenia 60-dniowego terminu na opracowania kompletnej dokumentacji 
i późniejsze ubieganie się o pozwolenie na budowę rozliczenie, o którym mowa w § 10 projektu umowy, 
następuje po przekazaniu kompletnej dokumentacji czy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia 
na budowę? 

 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego oraz Projektowanymi 
postanowieniami umowy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji 
wraz ze zbiorem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (o ile pozwolenie na budowę jest wymagane na podstawie szczególnych 
przepisów). Wobec powyższego: 
 

1. Wskazany w zapytaniu ofertowym termin 60 dni kalendarzowych obejmuje wykonanie 
pełnego przedmiotu zamówienia tj. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, o ile 
pozwolenie jest wymagane dla zakresu prac zaprojektowanych w dokumentacji 
projektowej. 
 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określono na 60 dni kalendarzowych, wobec 
powyższego rozliczenie prac nastąpi, zgodnie z zapisami § 10 Projektowanych 
postanowień umowy, po wykonaniu kompletnych prac ujętych w opisie przedmiotu 
zamówienia, po przedłożeniu protokołu odbioru prac. 
 

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien 
brać pod uwagę powyższą informację.  
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