Kowalewo Pomorskie, dn. 03.11.2015 r.
GKiM.271.19.2015
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dot. zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa
dróg dojazdowych – ul. 1 Maja”, zamieszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dn.
22.10.2015 r.
Gmina Kowalewo Pom. poniżej przedstawia treść pytań i odpowiedzi do zapytania ofertowego
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa dróg dojazdowych – ul. 1 Maja”.
Pytanie nr 1.
Zadanie A: w treści tematu zadania nie ujęto działki o numerze 208. Czy na w.w działce realizowana
ma być inwestycja i czy działka ta należy do Inwestora?
Odpowiedź nr 1.
Dz. geod. nr 208 omyłkowo nie została podana przez zamawiającego. W/w działka jest własnością
zamawiającego.
Pytanie nr 2.
Zadanie A: czy przepust znajdujący się na działce 208 przechodzący w poprzek drogi przewidziano do
remontu, przebudowy etc.?
Odpowiedź nr 2.
Decyzję w sprawie remontu/przebudowy przepustu znajdującego się na dz. geod. 208 winien podjąć
projektant, w wyniku opracowania dokumentacji.
Pytanie nr 3.
Zadanie A: Prosimy o wskazanie sposobu odprowadzenia wód opadowych. Jeżeli do rowu
melioracyjnego prosimy o podanie zarządcy tego urządzenia oraz czy Inwestor posiada warunki
techniczne na wprowadzenie wód do w.w. urządzenia?
Odpowiedź nr 3.
Do obowiązku projektanta należy rozwiązanie sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz
zaprojektowania rozwiązań, które będą podlegały zatwierdzeniu przez zamawiającego.
Pytanie nr 4.
Zadanie B: Prosimy podać w jaki sposób Inwestor zamierza odwodnić projektowaną drogę? Jeżeli
poprzez projektowaną kanalizację deszczową to czy ma być ona zaprojektowana w przedmiotowym
opracowaniu oraz czy Inwestor posiada warunki techniczne dla podłączenia proj. kd?
Odpowiedź nr 4.
Do obowiązku projektanta należy rozwiązanie sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz
zaprojektowania rozwiązań, które będą podlegały zatwierdzeniu przez zamawiającego.
Pytanie nr 5.
Zadanie B: Czy na przedmiotowej ulicy zachodzi kolizja z urządzeniami infrastruktury naziemnej
i podziemnej? Jeżeli tak to prosimy wskazać o jakie urządzenia chodzi oraz czy Inwestor posiada
warunki na przebudowę tych urządzeń?
Odpowiedź nr 5.
Na przedmiotowej ulicy nie zachodzi kolizja z urządzeniami infrastruktury naziemnej i podziemnej.
Zgodnie z pkt 8.7. przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji terenowej drogi będącej
przedmiotem dokumentacji projektowej.
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Pytanie nr 6.
W punkcie 5 zapytania w wykazie dokumentów jakie należy załączyć do oferty jest oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5. Wzoru tego oświadczenia nie ma na
stronie Zamawiającego a załącznikiem nr 5 jest wzór umowy. Prosimy o załączenie w.w oświadczenia.
Odpowiedź nr 6.
Druk oświadczenia o spełnianiu warunków został zamieszczony przez zamawiającego w Biuletynie
Informacji Publicznej w dn. 28.10.2015 r.
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