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Zapoltce, dn. 12 pńdziernika2}I8 r.

WYJASNIENIE NR 1 TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKOW ZAMOWIENIA

Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie ,oOpracowanie dokumentacji projektowej

dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice".

Na podstawie art.38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dntaL9 styczniaL))  r" Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wyjaśnlam oraz udzielam odpowiedzi na

zadane pIzez Wykonawców pl.tania w przedmiotowym postępowaniu, Treść pytań jest

cytowana.

Pytania Wykonawcy z dnia 11 października 2018 r.

Pvtanie 1.

W rwiązku z koniecznością uryskania przez wykonawcę decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwesĘcji proszę o odpowiedź, czy dla terenu objętego

zamówieniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu 1 a jeże|i nie, czy

teren ten obję§ jest ochroną (np. konserwatorską, przyrody itp.)? 
j

odllowiedź zamawiaiącego: .

Dla terenu objętego zamówieniem nie obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Teren ten nie jest również objęty ochronq konserwatorskq ani formami ochrony przyrody itp.

Pvtanie 2.

W nviązku z zapisem w zał. nr 7 SIWZ " Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie

z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją projektową, która stanowi materiał

wyjściowy do projektowania" proszę o odpowiedź: Na ile przedstawiona koncepcja co

do szerokości jezdni, pokazanych linii podziałowycho przebiegu drogi, odwodnienia jest

obowiązująca dla prryszłego projektanta?



o tlpowie dź zamawiai ąc e g o :

Zgodnie z załqcznikiem nr 7 do SIWZ ,,przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie

z zatwierdzonq przez Zamawiajqcego koncepcjq projektowq, która stanowi materiał

wyjściowy do projektowania"" W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy dopuści zmiany

zalcresu projektowania, w szczególności w przypadkach wskazanych w §12 ust. 4 załqcznika

nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy.

Pytanie 3.

Cry linie podziałowe zostaĘ naniesione na podstawie rorwiązań wysokościowych

(profilu i przekrojów poprzecznych), których nie zamieszczono w SIWZ?

o clp owiedź zamawiai ącego :

Linie podziałowe wynikajq Qlko z przellroju poprzecznego drogi tj.:- szerokość jezdni 3,5m,

szerokość pobocza 0,75m, ciqg pieszy 2,0 m, pieszo-rowerowy 3,0 m, minimalna szerokość

rowu ],6 m. Do tego dochodzq jeszcze poszerzenia na łukach. Zamawiajqcy zalrłada

minimalnq szerokość pasa drogowego na ]0,6 m. Wykupy na łukach drogi z uwzględnieniem

proJilu podłużnego, mogq być większe (np. rów wyjdzie głębszy). Ogólnie liczba działek do

podziału nie powinną ulec zmianie (chyba, że z rozwiqzań projektowych wynilłtie inaczej).

Pytanie 4.

W p.2.ż.lzał.nr 7 jestzapis:

"Uwaga: obecnie Zumawiajqcy nie przewiduje obecnie zaprojektowania chodnika

jednostronnego jednakże zgodnie z koncepcjq teren wykupu musi zapewniać

zap r oj e ktow an ie t akie g o c h o dnika w p r zy s zło ś c i, "

Jak treść tego zapisu należy rozumieć w odniesieniu do pytań i odpowiedzi na pytania 2

i3?
o dp owietlź zamaw iui qce go :

Zgodnie z ,,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami)" minimalna szerokość

w liniach rozgraniczajqcych dla drogi klasy D w terenie zabudowanym to ]0m ą w terenie

niezabudowanym l5 m. Zamawiajqcy zalcłada, iż cała droga jest w terenie zabudowanym

więc minimalna szerokość musi być l0 m. Zamawiajqcy zakłąda minimalnq szerokość pasa

drogowego na ]0,6 m. Taka szerokość pasa drogowego jest zgodna z prawem oraz daje

mozliwość w przyszłości poszerzenia jezdni lub budowę chodnika bez konieczności nowych

wykupów.



Pytanie 5.

Czy linie rozgraniczające pokazane w koncepcji uwzględniają i jeśli tak to po której

stronie planowany chodnik.

o dp owiedź zamawiai qce go :

Chodnik będzie znajdował się po lewej stronie, idqc zgodnie z kilometrazem drogi.

Pvtanie 6.

Projektowanie linii rozgraniczających pod ewentualną budowę chodnika daje stronom

postępowania skuteczną możliwość odwołania się od decyzji zrid. Czy w związku z tym

Zamawiający przewiduję zmianę decyzji odnośnie konieczności przewidzenia miejsca

pod ewentualną budowę chodnika w prryszłości?

o dpowiedź zamawiui acego :

Zgodnie z ,,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie wąrunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami)" minimalna szerokość

w liniach rozgraniczajqcych dla drogi klasy D w terenie zabudowanym to ]0m a w terenie

niezabudowanym 15 m, Zamawiajqcy zakłada, iż cała droga jest w terenie zabudowanym

więc minimalna szerokość musi być I0 m. Zamawiajqcy zakłada minimalnq szerokość pasa

drogowego na ]0,6 m.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający posiada zgodę właściciela działki na której zaznaczorl.o zbiornik wody

stojącej do odprowadzania do tego zbiornika wód opadowych i roztopowych

z projektowanej drogi?

o clp ow ie dź zamawi ai ąc e g o :

Zamawiajqcy nie posiada takiej zgody.

Pvtanie 8.

Wg przedstawionej koncepcji konieczne będzie

wodnoprawnego, która nie została wymieniona w p.l

Czy Zamawiający posiada taką decyzję?

o dp owiedź zamawiai qce g o :

Zamawiaiqcy nie posiada decyzji wodnoprawnej. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

załqcznik nr 7 pkt, 4.6.4.

uryskanie decyzji pozwolenia

zał. nr 7 jako przedmiot umowy.



,rr ą

,,Ponłolenie wodnoprrłwne. Wykonawca w razie konieczności przygotuje operaty

wodnoPrawne i uzyska wymagane ponłolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 18 lipca
2001r. Prawowodne (Dz. U. 200], Nr 1l5 poz. 1229 zpóźn. zm.).''.


