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Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: 
Zadanie I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia 

ul. Aleksandra  Zelwerowicza  na  odcinku  od  ul.  Bohaterów  Września  do  
ul. Sławinkowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich,

Zadanie  II:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na  budowę  sieci
wodociągowej  z  odgałęzieniami  oraz  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej
z odgałęzieniami  w  ul.  Aleksandra  Zelwerowicza  na  odcinku od skrzyżowania  
z ul. Bohaterów Września do skrzyżowania z ul. Sławinkowską w Lublinie oraz  
sprawowanie nadzorów autorskich,

Zadanie  III:  Opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej  na  budowę
kolektora  kanalizacji  sanitarnej  (od  zakresu  objętego  Zadaniem  II  do
włączenia do istniejącego kolektora w dolinie za ul. Bohaterów Września) oraz  
sprawowanie nadzorów autorskich. 

Zamawiający  informuje,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  następujące
zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Obecne  zakończenie  ul.  Zelwerowicza  jest  "wyprowadzone"  jako  jedna  jezdnia
od ul. Bohaterów Września w kierunku ul. Sławinkowskiej. W OPZ dla Zadania I mówi się
o przekroju  dwujezdniowym 2x2 pasy ruchu.  Czy w związku z tym należy przewidywać
przebudowę istniejącego zakończenia ul. Zelwerowicza? Jakie mają być parametry nowego
włączenia do ul. Bohaterów Września?
Odpowiedź:
Opis  przedmiotu  zamówienia  –  Zadanie  I  pkt.  4.1  określa  jednoznacznie  przekrój  jezdni
dla ul. A. Zelwerowicza jako dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu dla każdej jezdni, z poszerzeniami
o dodatkowe pasy ruchu w rejonie skrzyżowań.  Z kolei pkt. 4.2 ww. Opisu mówi o budowie nowych
jezdni oraz przebudowie jezdni istniejących. W dokumentacji projektowej należy, w miarę możliwości,
wykorzystać już istniejące jezdnie i związaną z nimi infrastrukturę,  a w razie konieczności przewidzieć ich
przebudowę.  

2. Jaka  jest  ilość  działek  przewidywanych  do  podziału?  W  przypadku  kontynuacji  przekroju
jednojezdniowego z obustronnymi chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz jezdniami serwisowymi
będzie inna niż w przypadku przekroju założonego w OPZ Zadanie I. Różnica może być dwukrotna.
Jest to istotny czynnik wpływający na wysokość oferty.
Odpowiedź:
Ostateczna ilość działek do podziału będzie wynikała z przyjętych rozwiązań projektowych układu
drogowego oraz lokalizacji infrastruktury technicznej związanej z drogą. Opis przedmiotu zamówienia –
Zadanie I w pkt. 4.2 jednoznacznie określa jakie elementy nawierzchni oraz infrastruktury technicznej
należy uwzględnić w Dokumentacji projektowej. 
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3. Zgodnie z zapisami OPZ Zadanie I zakłada się ul. Zelwerowicza w klasie technicznej "Z". Zgodnie
z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie szerokość pasa ruchu drogi klasy "Z" wynosi 3,00 m z możliwością poszerzenia do 3,50 m.
Wcześniej wybudowany odcinek ul. Zelwerowicza posiada pasy ruchu o szerokości 3,50 m. Jaką
szerokość pasa ruchu należy założyć w niniejszym postępowaniu?
Odpowiedź:
Projektowany odcinek ul. A. Zelwerowicza jest kontynuacją  odcinków wcześniejszych. Szerokość pasa
ruchu powinna wynosić  3,5m.

4. Jakie parametry geometryczne oraz typ nawierzchni przewidziane są dla jezdni dróg dojazdowych?
Odpowiedź:
Zamawiający,  na  tym  etapie  nie  może  jednoznacznie  określić  parametrów  technicznych  dróg
dojazdowych. Będzie to tematem uzgodnień w trakcie projektowania.

5. Czy jest możliwość etapowania płatności? Długi okres wykonywania dokumentacji oraz przewidywana
kwota może spowodować konieczność zaciągnięcie kredytu, co podnosi koszt opracowania.
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  przewiduje  etapowania  płatności.  Zgodnie  z  projektem  umowy,  jednorazowa,
ryczałtowa płatność nastąpi po odbiorach Dokumentacji projektowej, odrębnie dla każdego Zadania,
(Zadanie I, Zadanie II i Zadanie III).

6. Czy przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach pomiędzy ul. Bohaterów Września
a ul. Sławinkowską?
Odpowiedź:
W  zakresie  Dokumentacji  projektowej,  Zamawiający nie  przewiduje  budowy sygnalizacji  świetlnej
pomiędzy  ul.  Bohaterów  Września  a  ul.  Sławinkowską.  Jednak  zgodnie  z  Opisem  przedmiotu
zamówienia  –  Zadanie  I  pkt.  4.2  w  pracach  projektowych  należy  uwzględnić  dostosowanie
projektowanych skrzyżowań do przyszłościowej drogowej sygnalizacji świetlnej, przewidzieć lokalizację
słupów, masztów i wysięgników oraz wykonanie przepustów pod sieć zasilającą. 

7. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  nie  ma  już  definicji  "linii  rozgraniczających".
Czy w związku z tym Zamawiający może określić planowaną szerokość pasa drogowego?
Odpowiedź:
Szerokość pasa drogowego zostanie określona w trakcie projektowania i będzie wynikała z przyjętych
rozwiązań projektowych.

8. Które  fragmenty  inwestycji  będą  realizowane  w  formie  zgłoszenia  robót  budowlanych?
Czy takimi  robotami  będzie  budowa  kanalizacji  teletechnicznej  na  odcinku  wzdłuż
ul. Zelwerowicza  od  ul.  Staczyńskiego  oraz  wzdłuż  ul.  Bohaterów  Września
do skrzyżowania z ul. Zelwerowicza. 
Odpowiedź:
Zamawiający  zakłada,  że  wszystkie  roboty  objęte  Zalaniem  I  oraz  roboty  objęte  Zadaniem  II
(infrastruktura  techniczna  nie  związana  z  drogą,  lecz  zlokalizowana  w  pasie  drogowym)  będą
procedowane w postępowaniu o wydanie Decyzji ZRID. 
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9. Czy  budowa  kanalizacji  sanitarnej  oraz  sieci  wodociągowej  z  odgałęzieniami  będzie
procedowana  na podstawie przepisów Ustawy Prawo budowlane jako obiekty nie związane
z drogą?
Odpowiedź:
Zakresy opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej zostały określone w OPZ dla Zadania II, OPZ dla Zadania III oraz graficznych załącznikach do
opisów przedmiotu zamówienia zadań:  II  i  III.  W  kwestii  „uzyskania prawa do rozpoczęcia robót
budowlanych” w OPZ dla Zadania II w punkcie 1.6. zostało zapisane:

„1.6. Uwzględnienie zakresu Zadania II w przygotowanych materiałach niezbędnych do uzyskania
przez Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Zadania I wraz
z wypełnionym wnioskiem.”

oraz w OPZ dla Zadania III w punkcie 2.9.2. zapisano:
„2.9.2. Uzyskanie (na własny koszt) wszystkich opinii, warunków, decyzji, uzgodnień dokumentacji
projektowej – niezbędnych do późniejszego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz realizacji robót objętych zakresem
zamówienia”.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.5.2020 Lublin, dnia 05.02.2020 r.
Strona 3 z 3


