Gmina Kruszwica

Kruszwica dnia: 2018-03-29

ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
Znak sprawy: PIFZ-Z.271.6.2018
Do Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.03.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie przetarg nieograniczony, na zadanie pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa
mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości
Kobylniki”
Zamawiający na podst. art. 38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego nr: PIFZ-Z.271.6.2018.

Wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ:
Pytanie 1
Prosimy o wyjaśnienie następującej niejasności zawartej w opisie przedmiotu zamówienia na
niniejszej inwestycji. Zgodnie z OPZ i harmonogramem rzeczowo – finansowym do dnia
23.11.2018 Wykonawca ma uzyskać Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego a do dnia 15.03.2019 przygotować dokumenty do pozwolenia na budowę lub
realizacji inwestycji w trybie ZRID. Proszę o jednoznaczne określenie czy inwestycja ma być
realizowane w trybie normalnym czyli decyzja lokalizacyjna + pozwolenie na budowę czy w
trybie ZRID.

Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zadania na podstawie decyzji o udzielaniu
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po
opracowaniu projektu koncepcyjnego będzie możliwe określenie sposobu uzyskania zgody na
realizację przedsięwzięcia. Koncepcja rozwiązania projektowego określi sytuacyjną
lokalizację obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową.
Pytanie 2
Zgodnie z zakresem opisanym w OPZ w ramach niniejszego zamówienia w terminie do
15.03.2019 Wykonawca ma wykonać nie tylko projekt ale uzyskać także prawomocną
Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji jako dokumentu
umożliwiającego złożenie wniosku z pozwolenie na budowę lub ZRID. Niniejszym
wnioskujemy o zmianę w/w zapisu OPZ na zapis że Wykonawca do dnia określonego
Umową złoży wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji
Inwestycji i do dnia x dni od otrzymania w/w ostatecznej decyzji Wykonawca złoży wniosek
o Pozwolenie na budowę (ZRID). Wykonawca nie ma żadnego wpływu na działanie
administracji samorządowej i państwowej oraz nie ma wpływu na to czy jakaś stron
postępowania nie wniesie odwołania od decyzji administracyjnej co jeszcze bardziej wydłuży
procedury . Wykonawca z tego tytułu nie może być obarczany ryzykiem finansowym.
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
W pkt. 1.1 określono, że w etapie 1 należy do dnia 23.11.2018r. wykonać operat
wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Wykonawca informuje Zamawiającego
że jest to nie możliwe. Dane jakie są zawierane w operacie wodnoprawnym dla obiektu
mostowego i innych urządzeń wodnych oraz rowów drogowych mogą być uzyskane dopiero
na etapie projektu budowlanego i mapy do celów projektowych. Proszę o zmianę terminu
wykonanie operatu wodnoprawnego. Niniejszym wnioskujemy także o zmianę w/w zapisu
OPZ na zapis że Wykonawca do dnia określonego Umową złoży Operat wodnoprawny z
wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na

działanie administracji samorządowej i spółki Wody Polskie. Wykonawca z tytułu
niesprawnego działania tego nowego organu nie może być obarczany ryzykiem finansowym.
Odpowiedź na pytanie 3
Zamawiający w wskazanym harmonogramie rzeczowo – finansowym nie ogranicza
wykonania większej części zakresu niż określono w pkt. 1 – 9 do dnia 23.11.2018r.
Zamawiający przewiduje jedynie wydatkowanie środków na sfinansowanie przedmiotu
zamówienia do kwoty 50.000,00 zł w roku 2018 za etap I oraz do kwoty 150.000,00 zł w roku
2019 za etap II. Obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie procesu projektowego w taki
sposób, aby zachować obowiązujące terminy umowne. Ponadto Zamawiający przewiduje
również możliwość zmiany terminów, o których mowa w ust. 1 §7 wzoru umowy jeżeli
konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku
udokumentowanych opóźnień niezależnych od

Wykonawcy. Szczegółowe warunki

ewentualnych zmian umowy ujęto w §16 wzoru umowy. Warunki SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 4
Proszę o wyjaśnienie czy projekt koncepcyjny opisany w OPZ ma być wykonany na mapie do
celów informacyjnych czy na mapie do celów projektowych ?
Odpowiedź na pytanie 4
Projekt koncepcyjny należy wykonać na mapie do celów projektowych.
Pytanie 5
Proszę o dokonanie wyjaśnienia. W pkt 1.4.1 Zakres dokumentacji w ppkt.17 zawarto
konieczność opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej z nabywaniem nieruchomości.
Taka dokumentacja może być wykonywana tylko w trybie ZRID. Proszę wiec o jednoznaczne
określenie trybu wykonywanie dokumentacji . Prosimy także w przypadku procedury ZRID
o podanie ilości działek, których podział należy przewidzieć w wycenie prac projektowych .
Standardową procedurą w tego typu przetargach w pionie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz w innych Zarządach Dróg jest podanie przez Zamawiającego
ilości działek jakie trzeba ująć w ofercie z podaniem ceny 1 podziału. Rozliczenie tej części
prac geodezyjnych jest wykonywane rzeczywistą ilości podziałów . Zgodnie z Prawem
Zamówień Publicznych przedmiot zamówienie powinien być dokładnie określony a brak
podania ilości działek do przetargu jest nieuzasadnionym ryzykiem Wykonawcy .

Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zadania na podstawie decyzji o udzielaniu
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po
opracowaniu projektu koncepcyjnego będzie możliwe określenie sposobu uzyskania zgody na
realizacje przedsięwzięcia. Koncepcja rozwiązania projektowego określi sytuacyjną
lokalizację obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową.
Pytanie 6
Prosimy o wyjaśnienie następującej niejasności zawartej w opisie przedmiotu zamówienia dla
niniejszej inwestycji. Zgodnie z OPZ w zakresie zamówienia jest wykonywanie przez
Wykonawcą Nadzoru Autorskiego. Niemniej w ofercie i w harmonogramem rzeczowo –
finansowym nie ma informacji czy koszt nadzoru autorskiego ma być ujęty w ofercie. Jeżeli
miałby być ujęty w ofercie to w formularzu oferty jak i w harmonogramie rzeczowo –
finansowym musi się znaleźć pozycja to wyceny tej usługi. Aby wycenić tą usługę
Zamawiający powinien podać ile przewiduje nadzorów autorskich dla każdej branży z
podaniem stawki za 1 nadzór. Tylko w ten sposób można profesjonalnie dokonać wyceny
tych prac. Prowadzenie nadzoru autorskiego wynika z zapisów prawa budowlanego ale musi
być objęte Umową i rzeczowa wycena a nie stanowić ryzyka Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 6
Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy
sprawować nadzór autorski podczas realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji.

