
 

 

Gródek nad Dunajcem, 02 marca 2107 r. 
Zamawiający: 
Gmina Gródek nad Dunajcem 
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
 

Do: 
1/ Wykonawców zainteresowanych udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Przebudowa drogi powiatowej  1561 K Sienna – Siedlce w 
km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna 
(odcinek I, II i III)” 
2/ Strona internetowa: www.gminagrodek.pl  

Nasz znak: IZP.271.I.02.Z.1.2017 
 

INFORMACJA O WYJAŚNIENIACH TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
I. Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych udziela wyjaśnień odnośnie zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  1561 
K Sienna – Siedlce w km 0+011,21 do 2+090,21 w miejscowościach Sienna, Jelna (odcinek I, II i III)”… 
 
1. Dnia 2 marca 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:  
(……) zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy wycinka drzew zlokalizowanych wzdłuż projektowanego 
chodnika leży po stronie Zamawiającego, jeśli nie to czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew. Po 
dokonaniu wizji lokalnej wynika, że będzie ona niezbędna, szacunkowy czas oczekiwania na pozwolenie wynosi 
około 60 dni (bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) prosimy o informację w którym okresie 
zamówienia Zamawiający przewiduje wycinkę drzew przez Wykonawcę biorąc pod uwagę, że okres lęgowy 
ptaków trwa od marca do sierpnia, co nie pozwala na dokonanie wycinki w tym okr esie a termin realizacji 
całości zadania jest 140 dni od dnia podpisania umowy tj około sierpień 2017. 
 
Odpowiedź 1: 
Wycinka drzew kolidujących z robotami budowlanymi na odcinku drogi powiatowej w Siennej ( wzdłuż 
projektowanego chodnika ) nie wchodzi w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem przetargowym. 
Wycinka drzew zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania drogi powiatowej przez zarządcę drogi  (lub 
właściciela) - jego staraniem i na jego koszt w oparciu o uzyskaną już stosowną decyzję zezwalającą na 
usunięcie drzew i przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym przetargiem." 
 
II. Powyższe wyjaśnienie nie stanowi podstawy do zmiany terminu składania ofert. 
 

Z poważaniem 
 

Wójt Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

 
 
 

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz 
.................................................................... 
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

Przygotował  
/-/ Lesław Czul  
 
Rozdzielnik 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 

http://www.gminagrodek.pl/

