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Urząd Gminy w Rewalu 
ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal 
 
Pismo: ID.271.03.02.2011 
 Rewal dnia: 2011-02-24 
 
 

        WYKONAWCY 
O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 
 
 
Uprzejmie informujemy, iŜ do Zamawiającego wpłynęła prośba 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm. – dalej Ustawa) w trybie przetargu nieograniczonego, na: 
 
Wykonanie wielobranŜowych projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: Zagospodarowanie Alei Lipowej i ulicy 
Ogrodowej oraz Spacerowej w Śliwnie na podstawie opracowanej koncepcji programowo-
przestrzennej.  
 
Treść zapytania jest następująca : 
 
I 
Proszę o odpowiedz na następujące pytania:  
1. na czym polega modernizacja drogi (czy chodzi o zmianę przebiegu jezdni istniejącej, 
poszerzenie, zmianę nawierzchni i podbudowy itp)? 
2. -czy obecnie droga jest oświetlona i istniejącą instalację naleŜy włączyć do projektu? 
3. -czy istnieje kanalizacja deszczowa na projektowanym odcinku, czy naleŜy ją zaprojektować od 
podstaw? 
4. -jak długi jest odcinek napowietrznej linii energetycznej, który naleŜy zamienić na kabel? 
5. -czy obowiązkiem Projektanta jest wykonanie badań geo-technicznych ? 
6. -czy obowiązkiem Projektanta jest wykonanie map do celów projektowych? 
7.  - w jaki sposób przewidziano odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej 
(podłączenie do istniejącej kanalizacji, doły chłonne, rowy przydroŜne itp)? 
 
II.  
 

1. Czy Inwestor, posiada warunki techniczne wydane przez właściciela linii napowietrznej 
(ENEA), związane z zakresem modernizacji istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV? 

2. W przypadku braku warunków, czy Inwestor posiada zgodę na przeprowadzenie 
modernizacji  linii napowietrznej której właścicielem jest  ENEA? 

3. W przypadku braku warunków technicznych, związanych z modernizacją istniejącej linii 
napowietrznej, brak jest podstaw do wyceny tego zadania, poniewaŜ powstają zapytania co 
modernizacja ma obejmować: 

• wymianę głównej linii napowietrznej na kablową, 
• zamiana oświetlenia ulicznego (napowietrznego na kablowe, jakie słupy  

i oprawy) i sposób jego sterowania,   
• ustawienie złącz kablowych dla istniejących odbiorców, 
• wykonanie wewnętrznych linii zasilających kablowych (od złącza kablowego do 

tablicy  głównej pomiarowej poszczególnych odbiorców), 
• wyniesienie istniejących układów pomiarowych zabudowanych  
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• wewnątrz budynków  poszczególnych odbiorców, na zewnątrz do złącz  
• kablowo-pomiarowych,     

4. Co zrobić, jeŜeli któryś z odbiorców  nie wyrazi zgody na ułoŜenia kabla zasilającego, w 
terenie jego działki ?  

5. Czy Inwestor ma moŜliwość wprowadzenia zmian w koncepcji w zakresie funkcji 
załoŜenia, charakteru małej architektury? 

6. Czy Projektant moŜe wprowadzić zmiany w koncepcji? Rodzaj nawierzchni, elementy 
placu wodnego (po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym)? 

7. Czy działki geodezyjne obejmujące zakres projektu są w posiadaniu Inwestora? Prosimy o 
potwierdzenie, Ŝe nie będą potrzebne wywłaszczenia. 

8. Czy istnieje moŜliwość fakturowania częściowego (np. z podziałem na etap zatwierdzonej 
koncepcji 20%, projektu budowlanego 30%, projektu wykonawczego 50%)? 

9. Czy w ramach dowiązania ul. Lipowej do ul. Słonecznej naleŜy wykorzystać istniejący 
układ komunikacyjny, nie ingerować w skrzyŜowanie i dowiązać się jedynie do krawędzi 
jezdni ul. Słonecznej czy naleŜy uwzględnić przeprojektowanie całego skrzyŜowania; 

10. Czy materiały nawierzchniowe zaproponowane w koncepcji są wiąŜące? (kostka granitowa 
cięta przyczyni się do znacznego podniesienia kosztów inwestycji) 

11.  Czy Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych? 
12.  Czy Zamawiający przewiduje przedłuŜenie terminu wykonaniu w związku z długim 

oczekiwaniem na decyzję lokalizacji celu publicznego? 
13.  Prosimy o załączenie formularzy ofertowych w formacie edytowalnym. 
14.  Prosimy o wskazanie miejsca włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej.  Czy 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zagospodarowanie wód opadowych np. poprzez 
skrzynki retencyjno – rozsączające? (w razie problemu z włączeniem do istniejącej sieci) 

15.  Czy Zamawiający posiada warunki techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej? 
16.  Zwracamy się o zamieszczenie zapisu w umowie mówiący o dokładnym terminie 

akceptacji przedkładanych Zamawiającemu koncepcji (np. 7 dni od złoŜenia koncepcji 
projektu) jak równieŜ przedkładaniu do akceptacji zmian autorom koncepcji programowo – 
przestrzennej.  W innym przypadku uzgodnienia między Wykonawcą o w/w podmiotami 
będą przeciągać się i wydłuŜać termin realizacji projektu budowlano – wykonawczego. 

17. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w projekcie gotowych elementów małej 
architektury toŜsamych z elementami koncepcyjnymi?  

18. Czy zamówienie obejmuje równieŜ nadzór autorski? Jeśli tak to na jakich zasadach. 
19. Czy Zamawiający posiada mapę terenu PKP z naniesionym kilometraŜem torów (do 

przecisku pod torami kanalizacji deszczowej)? 
20. Czy na terenie inwestycji występują pomniki przyrody? 
21. Czy wskazany teren objęty jest szczególną formą ochrony przyrody? 
22. Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przebiegu kanalizacji deszczowej? Jeśli 

tak, to w jakim terminie zostanie ona zaakceptowana? 
23. Czy na terenie inwestycji występują urządzenia wodne m.in. rowy melioracyjne, przepusty 

itp. – w związku z tym czy będzie występowała konieczność uzyskania pozwolenia wodno 
– prawnego 

24. Czy teren inwestycji naleŜy do obszarów zagroŜonych powodzią – w związku z tym, czy 
konieczne będzie wystąpienie o zwolnienie od obowiązujących zakazów dotyczących 
prowadzenia robót na takich obszarach? 

25. Czy pas drogowy na drodze jest uregulowany? 
 
 
 
III 
Pytanie czy wypełnienie poniŜszego warunku jest spełnione dla osoby która pracuje w biurze 
projektowym i wykonuje opracowania zieleni wraz  inwentaryzacją i ma ukończone studia wyŜsze 
o kierunku biologia na Uniwersytecie Toruńskim w 1983r. potwierdzone dyplomem ukończenia 
studiów magisterskich. 
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„ W zespole projektowym naleŜy przewidzieć udział osoby posiadającej niezbędną wiedzę i 
doświadczenie w branŜy architektury krajobrazu, udokumentowane ukończeniem minimum szkoły 
średniej w tym zakresie.” 
 

 

Odpowiedzi Zamawiającego. 
 
Ad. I 
 
Ad. 1 Tak - chodzi o zmianę przebiegu jezdni istniejącej, poszerzenie lub zawęŜenie 
(doprojektowanie drogi rowerowej, chodników, spowalniaczy), zmianę nawierzchni, podbudowy, 
itp. 
Ad.2   NaleŜy wykonać kompleksowy projekt instalacji oświetleniowej z uwzględnieniem 
likwidacji istniejących punktów oświetleniowych 
Ad. 3   Na projektowanym odcinku, kanalizacja deszczowa nie istnieje 
Ad. 4   Minimalny odcinek podlegający zamianie wyznaczony jest przez zakres opracowania 
(szczegóły wg warunków technicznych, które naleŜy uzyskać) 
Ad. 5    Inwestor nie posiada opracowań geotechnicznych 
Ad. 6   Inwestor posiada mapę do celów projektowych obejmującą swym zakresem obszar 
opracowania  
Ad. 7   Wg warunków technicznych, które naleŜy uzyskać 
 
II.  
Ad.1  
Nie posiada - do uzyskania 
Ad.2 
Nie posiada 
Ad.3 
Wymiana linii napowietrznej na kablową wg umowy o usunięciu kolizji ENEA ( uzgodnienia w 
kwestii projektanta ), zamiana oświetlenia ulicznego na nowe (zaprojektować wysokość słupa, moc 
oprawy i  źródła światła-sodowe, m-h ), projekt musi obejmować modernizację istniejącej szafy 
oświetleniowej z czasowym sterowaniem, szafy Z-K zgodnie z umową o usunięciu kolizji, WLZ 
wraz z układami pomiarowymi zgodnie z umową o usunięciu kolizji ENEA.  
Ad.4 
NaleŜy rozwaŜyć poprowadzenie kabla w terenie gminnym 
Ad.5 
Nie 
Ad.6 
Tak - po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantami koncepcji 
Ad.7 
Tak, oprócz jednej części działki, która będzie słuŜyć powiększeniu drogi. Zamawiający posiada 
zgodę właściciela na jej sprzedaŜ. Nie będą potrzebne wywłaszczenia 
Ad.8 
Nie 
Ad.9 
Odpowiedź na to pytanie zostanie opublikowana na BIP do dnia 01.03.2011 r. 
Ad.10 
Patrz pkt 6 
Ad.11 
Tak - gmina jest w posiadaniu mapy do celów projektowych 
Ad.12 
Nie - decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego jest uzyskana 
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Ad.13 
Załącznik do niniejszego pisma. 
Ad.14 
Wg warunków technicznych, które naleŜy uzyskać 
Ad.15 
Nie - warunki do uzyskania 
Ad.16 
W załączniku nr 8 do SIWZ (projekt umowy) dodanej się w § 3 pkt 3 w brzmieniu: 
Koncepcje i/lub inne dokumenty, które wymagają akceptacji Zamawiającego, zostaną 
zaopiniowane przez niego w terminie 7 dni od daty ich złoŜenia w siedzibie Zamawiającego 
przez Wykonawcę.  
Ad.17 
Nie 
Ad.18 
Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zostanie dokonane osobna umową, po negocjacjach ze 
zwycięzcą postępowania. 
Ad.19 
Nie. 
Ad.20 
Decyzja środowiskowa zostanie opublikowana na BIP do dnia 01.03.2011 r. 
Ad.21 
Decyzja środowiskowa zostanie opublikowana na BIP do dnia 01.03.2011 r. 
Ad.22 
Odpowiedź na to pytanie zostanie opublikowana na BIP do dnia 01.03.2011 r. 
Ad.23 
Odwołanie do mapy oraz wizji lokalnej 
Ad.24 
Teren inwestycji  nie naleŜy do obszarów zagroŜonych powodzią  
Ad.25 
Odwołanie do stanu istniejącego (wizji lokalnej oraz mapy) 
 
III 
Tak. 
 
W związku z koniecznością uwzględnienia przekazanych informacji przez Wykonawców 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 6 ww Ustawy, przedłuŜa termin składania ofert 
i ustala nowy na 08.03.2001 r. godz. 1000. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.03.2011 r. o godz. 10.30.  Pozostałe ustalenia SIWZ pozostają bez 
zmian. 
  
Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego 
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało 
zamieszczone na stronie internetowej. 
 
 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 

 
 


