Kowalewo Pomorskie, dn. 23.03.2015 r.
GKiM.271.4.2015
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg
gminnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zamieszonego w Biuletynie Informacji
Publicznej w dn. 17.03.2015 r.
W związku ze złożonymi pytaniami do treści zapytania ofertowego Gmina Kowalewo Pomorskie
przedstawia treść pytań i odpowiedzi:
Pytanie nr 1.
Dotyczy nadzoru autorskiego – należy podać cenę jednej wizyty na budowie czy podać cenę
zryczałtowaną za obsługę wszystkich zadań? Jeżeli należy podać cenę zryczałtowaną, to proszę
określić ile wizyt wykonawca ma uwzględnić.
Odpowiedź
Wykonawca winien podać cenę zryczałtowaną. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej
liczby wizyt projektanta na budowie. Ilość ta będzie uzależniona od powstania ewentualnych problemów
związanych z realizacją zadań, które będą musiałby być rozwiązane z udziałem projektanta.
Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać jezdnie utwardzone o szerokości 4,00m?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający potwierdza, że należy wykonać jezdnie utwardzone o szerokości 4,00 m.
Pytanie nr 3.
Czy Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o wycince drzew?
Odpowiedź
Nie. Decyzję o wycince drzew znajdujących się w pasie drogowym uzyskuje Zamawiający.
Pytanie nr 4.
Czy w wycenie należy ująć wykonanie projektów podziałów nieruchomości pod poszerzenie
pasa drogowego? Jeżeli tak, to w jakiej ilości?
Odpowiedź
Nie. W wycenie nie należy ujmować wykonania projektów podziałów nieruchomości pod
poszerzenie pasa drogowego.
Pytanie nr 5.
Czy na terenie planowanych przebudów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego?
Odpowiedź
Na terenie planowanych przebudów nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Pytanie nr 6.
Czy Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o 120 dni, jeżeli zajdzie taka
konieczność?
Odpowiedź
Zgodnie z § 2 projektu umowy, stanowiącego nr 4 do zapytania ofertowego termin wykonania
zamówienia wynosi od dnia podpisania umowy – 45 dni. Termin ten może ulec zmianie, w przypadku
nieuzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
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Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia objęte są tylko roboty branży
drogowej?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia objęte są tylko roboty branży
drogowej.
Pytanie nr 8.
W zapytaniu ofertowym Zamawiający informuje o konieczności sporządzenia projektu
budowlanego i projektu wykonawczego. Natomiast w projekcie umowy mowa jest o projekcie
budowlano-wykonawczym. Proszę o informację jakiego rodzaju dokumentacje należy ująć w wycenie.
Odpowiedź
Zgodnie z § 1 pkt 3.2. projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
Pytanie nr 9.
W jakim terminie Zamawiający zwróci wadium w przypadku odrzucenia, bądź wybrania innej
oferty.
Odpowiedź
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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