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Nasz znak: WIM-I.1431.11.2021.MK 
Dotyczy : Udzielenia informacji poprzez udostępnienie projektu przebudowy ul. Lubczyńskiej w rejonie 

działek o nr ewid. 11/2 i 12/2  

                

    W nawiązaniu do Pani wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.10.2021r. na 

podstawie art. 1 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie 

informuję, co następuje: 

Informacja będąca przedmiotem wniosku tj. dokumentacja Projektowa dla zadania pn. „Przebudowa ul. 

Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. 

Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej” stanowi element 

opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego) i będzie załączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 

budowlanych. 

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do specyfikacji 

warunków zamówienia zwanej daje „SWZ”, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia”. 

Mając na uwadze powyższe, informuję, że dokumentacja projektowa będąca przedmiotem wniosku 

zostanie udostępniona w momencie publicznego ogłoszenia przetargu na roboty budowlane                    

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w zakładce „Zamówienia publiczne”. 

Udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogłoby 

doprowadzić do naruszenia art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający przygotowuje i 

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz w sposób przejrzysty i proporcjonalny.” 

Zarazem Wydział Inwestycji Miejskich udostępnia jedynie wyciąg z dokumentacji projektowej w rejonie 

działek o nr ewid. 11/2 i 12/2, tj. plan zagospodarowania terenu z projektu budowlanego oraz niweletę 

ulicy Lubczyńskiej z projektu wykonawczego na odcinku od km 0+400,00 do km 0+500,00. 

 

Podpisano: Katarzyna Tutko Dyrektor Wydziału WIM 
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