
Znak sprawy: WSiRG.7200.Dz.K.001.2013 J.P. 
 
Do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami związanymi z przetargiem nieograniczonym 
na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Działkowa 
i ul. Księżycowa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” 
 
Poniżej zadane pytania i odpowiedzi zamawiającego. 
 
      Pytanie. 
1. Proszę o uściślenie zakresu opracowania – czy należy wykonać projekt budowy nowej (jak w 

zakresie rzeczowym zamówienia) czy przebudowy istniejącej (jak w nazwie zamówienia) 
kanalizacji deszczowej? 

Odpowiedź. 

Zakres opracowania ma obejmować przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej polegającej 

na całkowitej wymianie starych kanałów deszczowych wraz ze studniami na nowe. 

Pytanie. 

2. W przypadku budowy nowej kanalizacji deszczowej – czy Zamawiający dysponuje informacją o 
odbiornikach przewidywanego odwodnienia dróg i czy może je wskazać? 

Odpowiedź. 

Nie dotyczy – nie będzie budowana nowa kanalizacja. 

Pytanie. 

3. Czy żądana przez Zamawiającego ilość egzemplarzy projektu budowlanego (5 egz.) obejmuje 
również egzemplarze niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź. 

Tak. 

Pytanie. 

4. Czy w pobliżu terenu planowanej inwestycji znajdują się obszary Natura 2000?  

Odpowiedź. 

Nie. 

      Pytanie. 

5. Czy Zamawiający jest właścicielem/dysponentem wszystkich działek gruntowych, na których 
planowana jest przebudowa dróg? 

Odpowiedź. 

Tak. 

       Pytanie. 

6. W jakim celu Zamawiający żąda projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót skoro 
nieznany jest ani czas trwania ani szczegółowy harmonogram (z podziałem na zadania) 
prowadzenia robót budowlanych i w związku z tym nie ma możliwości szczegółowego 
opracowania tego projektu? Czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem zlecenie zaprojektowania 
organizacji ruchu na czas budowy wykonawcy robót budowlanych, tym bardziej, że w czasie 
między wykonaniem dokumentacji projektowej a rozpoczęciem robót budowlanych mogą istotnie 
zmienić się warunki miejscowe? 

Odpowiedź. 

      Zamawiający zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia oczekuje wykonania przedmiotowych 

      projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

 

 



      Pytanie. 

7. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub któregokolwiek z 
jego części, jeśli niedotrzymanie terminów umownych zostanie spowodowane zwłoką instytucji 
opiniujących/uzgadniających projekt, jego część lub opracowania przedprojektowe i towarzyszące 
– szczególnie w odniesieniu do tzw. „decyzji środowiskowej” i możliwości nałożenia na 
wykonawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko?  

       Odpowiedź. 

       Zamawiający nie przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub któregokolwiek  

       z jego części. 

      Pytanie. 

8. Czy Zamawiający przewiduje wzrost wynagrodzenia z tytułu zmiany terminu wykonania umowy 
spowodowanej zwłoką instytucji opiniujących/uzgadniających projekt, jego część lub opracowania 
przedprojektowe i towarzyszące?  

Odpowiedź. 

Nie. 

Pytanie. 

9. Czy Zamawiający przewiduje określenie maksymalnej kwoty kar umownych? 

Odpowiedź. 

Nie. 

Pytanie. 

10. Czy Zamawiający właściwie określił wysokość kar umownych w projekcie umowy? – 0,5% za 
każdy dzień wydaje się wartością przesadzoną i raczej niespotykaną w umowach projektowych. 

Odpowiedź. 

Tak. 

 
 
Kalety, dnia 05 kwietnia 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


