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Odpowiedzi na pytania

„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: 
Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach.”

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej 
od kwoty 130 000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Niniejszym informuję, że w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy

ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach.”, wpłynęły pytania, na które 

udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy przebudowie podlega obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu drogi, w celu 

przeprowadzenia przez niego normatywnej ścieżki rowerowej?

Nie. Zamawiający nie przewiduje przebudowy obiektu mostowego.

2. Czy w ramach zadania przewiduje się również wykonanie ciągów pieszych?

Zamiarem zamawiającego jest zaprojektowanie ścieżki pieszo  - rowerowej, dlatego 

zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia.

JEST

„Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia dokumentacji projektowej wymaganej 

przez Prawo budowlane dla zamierzenia, którego celem jest budowa ścieżki rowerowej 

wzdłuż drogi gminnej nr 639041S na odcinku od km 1+814 (skrzyżowanie ulic: Wieluńska, 

Dolna) do km 3+154 (skrzyżowanie ulic: Nowokrzepice, M. Skłodowskiej -Curie).”

POWINNO BYĆ

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia dokumentacji projektowej wymaganej 

przez Prawo budowlane dla zamierzenia, którego celem jest budowa ścieżki pieszo - 

rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 639041S na odcinku od km 1+814 (skrzyżowanie ulic: 

Wieluńska, Dolna) do km 3+154 (skrzyżowanie ulic: Nowokrzepice, M. Skłodowskiej -Curie).
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W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert. 

Nowy termin 

Ofertę cenową należy przygotować i przesłać pocztą, lub złożyć w sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice do dnia 23.05.2022 r., do 

godz. 13.00, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w następujący sposób:

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: 

Wieluńska, Nowokrzepice w Krzepicach” - nie otwierać przed 23.05.2022 r., godz. 13.30”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r., o godz. 13.30, w Urzędzie Miejskim w 

Krzepicach, ul. Częstochowska 13, w sali obrad Rady Miejskiej w Krzepicach.

Zastępca Burmistrza 
/-/ Mirosław Łukasik
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