
Skoroszyce 12.11.2019 r. 

IK.7013.16.2019.IBK 

Zamawiający: Gmina Skoroszyce 

 

dot.:  „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg w m. Skoroszyce – 

ulice: Słoneczna, Ogrodowa”    

Wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści II zapytania ofertowego na wykonanie usługi. 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z faktem że MPZP gminy Skoroszyce przewiduje drogi publiczne KDD na 

odcinkach będących obecnie drogami wewnętrznymi zachodzi konieczność poszerzenia 

istniejącego pasa drogowego do szerokości umożliwiającej zaprojektowanie drogi klasy D. 

Prosimy o informację czy do oferty należy przyjąć koszt wykonania projektów podziałów 

działek i wykonać dokumentację projektową w trybie ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Jeżeli tak prosimy 

o informację ile projektów podziałów należy przyjąć do oferty. 

Zaplanowana do zaprojektowania droga – ulica Słoneczna (działka 248/118) jest drogą 

wewnętrzną, na odcinkach biegnących wzdłuż zabudowy wielorodzinnej pozostanie drogą 

wewnętrzną i należy wykonać dokumentację w zakresie remontu, natomiast odcinek 

dojazdowy winien być zaprojektowany jako przebudowa drogi mieszcząca się w granicy pasa 

drogowego. (załącznik graficzny w kolorze fioletowym). 

 

Pytanie nr 2: 

Z uwagi na fakt iż dz. nr 248/260 (ul. Ogrodowa) w większości jest działką rolną prosimy o 

informację czy należy przewidzieć odrolnienie przedmiotowej działki. 

W przypadku wykonania dokumentacji projektowej na zgłoszenie bądź pozwolenie na 

budowę należy przygotować wniosek do Starostwa o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.  

W przypadku oszacowania, że wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(ZRID) jest dla Zamawiającego rozwiązaniem korzystniejszym ekonomicznie należy 

wykonać ją ZRID-em. 

 

 

 



Pytanie nr 3: 

W przypadku konieczności zaprojektowania nowych odcinków kanalizacji deszczowej prosimy 

o podanie lokalizacji odbiornika wód deszczowych z projektowanych odcinków kanalizacji. 

Jest to istotne z powodu konieczności określenia zakresu mapy do celów projektowych oraz 

obliczenia kosztów takiej mapy do przyjęcia do oferty. 

Kanalizację deszczową należy zaprojektować z włączeniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanej w przedmiotowych drogach. Wylot istniejącej kanalizacji 

deszczowej znajduje się w rzece Młynówka Skoroszycka. 

 

        z up. Wójta Gminy Skoroszyce 

                /-/ Bernard Rudkowski 

 

 


