
Piotr eliński 

URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
78-300 ŚWIDWIN 
tel. 94 3652011, fax 94 3652283 
e-mail: ratusz@swidwin.pl  

W dniu 16.03.2021 r do Urzędu Miasta Świdwin wpłynęły zapytania odnośnie ogłoszonego 
zapytania ofertowego K06.7234.14.2021 na: 
„wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy drogi ul. Łokietka (nr drogi 
300028Z) wraz z odwodnieniem drogi oraz przebudową  mostu w ciągu ul. Łokietka 
na rzece Rega. 
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi 

Pytanie 1 : Na mapach przedmiotowa droga wraz z obiektem znajduje się  w ciągu ul. 
Żeromskiego. Czy podana wyżej ulica jest prawidłową  lokalizacją. 

Odp: odcinek drogi do budowy leży w ciągu drogi ul. Łokietka oraz w ciągu drogi ul. 
Żeromskiego, nie ma to większego znaczenia, po budowie mostu i wykonaniu 
odcinka drogi będzie połączenie ul. Żeromskiego z ul. Łokietka. 

Pytanie 2 : Wskazany przez Państwa termin 31.08.2021 nie jest realny do uzyskania 
stosownych pozwoleń  na budowę  jak i nawet złożenia wniosku do jego 
uzyskania. Zakładając, że jest miejscowy plan zagospodarowania to: 

- podpisanie umowy nastąpi z końcem kwietnia lub początkiem maja. 
- uzyskanie DS to minimum 3 miesiące, a nawet i dłużej 
- decyzja wodnoprawna na przebudowę  mostu i zrzut ścieków do rzeki to minimum 
4 miesiące. 

- dodatkowo przed złożeniem wniosków o wydanie DS i DW niezbędne jest opracowanie 
map do celów projektowych, dokumentacji geologicznej i koncepcji. 
Aneksowanie umowy dla w/w zadania jest nieuniknione (tak około o 1 rok) 
W związku z powyższym proszę  o informację  czy konieczność  aneksowania terminu jest 
podstawą  do odstąpienia od umowy z tytułu „ nie leży w interesie publicznym" 
par.8 pktl ust 2 

Odp :Zamawiający zmienia termin ostatecznego rozliczenia za w/w zadanie w następujący 
sposób: 

- Koszty budowy muszą  być  wyliczone i podane Zamawiającemu do 30 września 2021 r. 
ponieważ  założenia do planu budżetowego Miasta na 2022 r. muszą  być  podane do 
15 października 2021 r. 

- Zamawiający wydłuża maksymalny czas na wykonanie zadania do 15 listopada 2021 r. 
(planowane jest to zadanie 1 roczne z realizacją  w 2022 r.) 

Pytanie 3 : Wnoszę  o zmianę  terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2022 r. a w przypadku 
braku proszę  o zapewnienie możliwości aneksowania umowy. 

odp : Zamawiający nie udziela takich gwarancji na aneksowanie umowy po terminie 
15 listopada 2021 r. 
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