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Gmina Łask 

Wykonawcy 
 

 

 

Nasz znak: RO.271.25.2019                                                            Łask, 2019-07-18 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rewitalizacja Placu Szarych 

Szeregów w Łasku – część I” 

 

 

Gmina Łask jako Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje  

zapytania wraz z wyjaśnieniami o następującej treści: 

 

 

1) Czy teren na którym będą wykonywane roboty związane z realizacją ww zadania objęty 

jest ochroną konserwatorską i czy niezbędne będą uzgodnienia konserwatorskie. 

 

Odp.: Zgodnie z Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Łask przyjętego uchwałą nr LIII/594/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 

30 października 2018r,  określono strefę ochrony układu urbanistycznego dla 

przedmiotowego terenu. Ostateczne stanowisko o konieczności lub braku uzgodnienia 

projektu wyda właściwy wydział architektoniczno-budowlany Starostwa Powiatowego 

przy uzyskiwaniu decyzji/ zgłoszenia robót, które Wykonawca musi uzyskać w imieniu 

inwestora przed wykonaniem robót budowlanych.  

 

2) Prosimy o potwierdzenie, ze etap I prac polegający na wykonaniu kompletnej 

dokumentacji projektowej obejmuje swym zakresem całość przedsięwzięcia określonego 

w Programie funkcjonalno- użytkowym? 

 

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

obejmuje tylko cześć I realizacji zadania określoną w załączniku graficznym załączonym 

do przetargu.  

 

3) Mając na uwadze konieczność zaprojektowania przebudowy linii energetycznych,  o 

których mowa w części Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn.” Wymagania dotyczące 

instalacji elektrycznych” i wynikającą z tego potrzebę dokonania niezbędnych uzgodnień 

oraz uzyskania warunków z zakładu Energetycznego, uważamy, że określony w pkt.IV 

ppkt.2 SIWZ termin na wykonanie I Etapu umowy (20.12.2019) jest niewystarczający dla 

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej zakres Programy 
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Funkcjonalno – Użytkowego. W związku z powyższym, uważamy za konieczne 

wydłużenie terminu zakończenia Etapu I do dn. 30.06.2020r.   

 

Odp.: Zamawiający  wydłuża termin zakończenia Etapu I do 30.04.2020r.  

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

a) w siwz w rozdziale IV. –Termin wykonania zamówienia w ust. 2 zakończenie: 

Etapu I zmienia się na 30.04.2020 r., 

b) w załączniku nr 1 do siwz - Formularz ofertowy w ust. 4, w pkt 5) zmienia się termin 

wykonania  Etapu I na 30.04.2020 r. 

c) w załączniku nr 5 do siwz – Wzór umowy w § 4  pkt. 1.1. otrzymuje nowe 

brzmienie o treści: 

„1.1 Etap I - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i dostarczenie jej 

Zamawiającemu  do dnia 30.04.2020r. wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie 

na budowę.” 

 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia w siwz treść rozdziału XI, 

który otrzymuje brzmienie: 

 

1. Oferty należy składać do dnia 29 lipca 2019 r. do godziny 11:30 w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter – 

sala 100 Biuro Obsługi Interesanta. 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, I piętro 

pok. 18. 

 

wz. Burmistrza Łasku 

   /-/Lidia Sosnowska 

   Zastępca Burmistrza 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do siwz – Wzór formularza ofertowego po zmianach 

2. Załącznik nr 5 do siwz – Wzór umowy po zmianach 


