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Zamawiający:
Gmina Pacan w

uL Rynek 5
28-133 Pacan w

Pacan w, dnia 14.01.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Zamauttający - Gmina Pacan w działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnta 29 stycznia
2004r. Prawo zam wiefr pub1icznych (tj. Dz.U. z 2073r. poz.907 z poźn. zm.) informuje, Że w
prowadzonym postępowaniu o udzielenie zam wienia publicznego w trybie ptzetargl nieograniczonego na
,,opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościąch:
Niegosławice, Ksiąznice, Słupia, Karsy Duze i Karsy Małe'' do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania Wykonawc w do tręści specyfikacji istotnych warunk w zam wienia na kt re Zamawiający
ldziela następuj ących o dp o w iędzi:

Plrtanie 1:

Prosimy o określenie ile rad technicznych przewiduj e zamawiający w trakcie trwania inwestycji, na
kt rych wymagana jest obecność projektanta lub jego przedstawiciela orazjaki okres i w jakim terminie
zamaw tając y p 1 anuj e r e alizacj ę pr ze dmi o to wej inwe s tycj i .

odpowiedź:
Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej w ramach nadzoru autorskiego ( Rozdział III , pkt. 2.9
specyfikacji istotnych warunk w zam wienia _ SIWZ ) Wykonawca na pisemne wezwanie ZamawiająCego
jest zobowiązany w trakcie realizacji rob t do mal<symalnie ]0 pobyt w ną budowie ( nie wynikających z
wad projektu). Zamawiający zaWada realizację inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej w lątąch 2017-2020.

Pytanię 2:
Prosimy o wydzielenie z nadzoru autorskich do oddzielnej umowy zakresu prac dotyczącęgo rozwiązan
zamiennych stosunku do przewidzianych w dokumentacjt przetargowej na wniosek Zamawiającego.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.20 do podstawowych obowiązk w projektanta naleŻy
Sprawowanie nadzoru autorskiego na Żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: stwierdzaniaw
toku wykonywania rob t budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie mozliwości
wprowadzęnia rozvliąza zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przęz
kierownika budowy lub inspekt or a nadzoru inwestorskiego.
Sporządzanie projekt w zam:.ennych lub zmiany w projekcie spowodowane okolicznościami, za kt re
projektant nie ponosi odpowiedzialności nie jest traktowane jako czynnoś nadzoru autorskiego. W
zwięI<u z powyŻszp za wykonywanie w ramach nadzoru autorskiego nowych rozwiązan zamięnnych w
stosunku do przewidzianych w projekcie przysfuguje dodatkowe wpagrodzenie jak za nowe dzieło, a nię
jak za nadz r autorski.
odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje zmian zapis w treści SIWZ w ząkresie obowiązkow w ramach sprawowania
nądzoru autorskiego. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty tąkze koszQ wynikające z ewentualnej
konieczności opracowania projekt w zamiennych lub zmian w projekcie.
Jednocześnie w wyjątkowych uzasądnionych przypadkach (tj. np.: z uwagi na znaczny ząkres
opracowania, gdy obsząr opracowąnia nowego projektu zamiennego wylcracza poza obsząr projektu
podstawowego lub gdy wymaganą będzie zmiana decyzji w tym pozwolenią ną budowę ct konieczność
opracowania dokumentacji zamiennej nie wynika z przyczyn za ktore odpowiada Wykonawca)
Zamawiający dopuszcza mozliwość odpłatnego zlecenia opracowanią projekt w zamiennych w ramach
odrębnej umowy.
Koszt opracowania projekt w zamiennych będzie ustalany w drodze negocjacji, bazując ną cenacłt i
wskąźnikąch wynikających z zam wienia podstawowego, uwzględniając jednocześnie zakres nowego
projektu zamiennego proporcjonąlnie do koszt w opracowania dokumentącji podstawowej.
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Pytanie 3:

Czy zamawiający wymaga dla działek objętych inwestycjąwykupienia w1.pis w z ewidencji grunt w ( ok.
50 zł za działkę) czy informacji z ewidencji ( 16 zł za działkę) czy wystarczy wykaz podmiot w i
skorowidz działek ( ponizej I zł)? PowyŻsza informacja jest niezbędna do skalkulowania ceny ofertowej.
JeŻęIi zamawiający wymaga w1pis w z ewidencji grunt w lub informacji z ewidencji to prosimy poda ile
naleŻy przyjąÓ działek do wyceny w ofercie.
odpowiedź:
W ramach niniejszego ząm wienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do ustąlenia
włąścicieli/użytkownik w nieruchomości ną kt rych będzie reąlizowania inwestycją oraz do uzyskania
niezbędnych dokumentow wymaganych do zatwierdzenia dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenią ną
budowę. Wszystkie wymienione wyzej w pytaniu formy dokument w z ewidencji grunt w są dopuszczalne
przez Zamawiającego w tym rowniez w formie wykazu podmiot w ewidencyjnych i wykazu dziąłek
ewidenĘnych. Decyzja dotycząca rodzaju dokumentu do uzyskania z ewidencji grunt w nalezy do
Wykonawcy.

Pytanie 4:
Prosimy o dopuszc zenie dodatkowych płatności częściowych:
- po opracowaniu map do cel w projektowych
- po uzyskaniu decyzji środowiskowej
Poza określonyni w $ 4 Wzoru Umowy, Wynagrodzenta i warunki płatności.
odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności częściowych poza olcreślonymi w SIWZ.

Pytanie 5:

Prosimy o udostępnienie załącznika graftcznego z koncepcji w wersji edfiowalnej, ewentualnie w jakości
umozliwiającej ptecyzyjne określenie za\<ręsu inwestycji. W przypadku. jeśli Zamawiający nie dysponuje
powyzszym, prosimy o określenie obszaru inwestycji w ha.
odpowiedź:
Zamawiający informuje, iz nie posiada załącznika graficznego z koncepcji w wersji edytowalnej.
Jednocześnie Zamawiający dodatkowo udostępnia na stronie internetowej załącznik graficzny w
formacie JPG.

Pytanie 6:

Co Zamawiający rozumie ptzez wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej? Czy umory zawlętanę z
p o szcze g lnymi właś c icielami działek mus zą by p otw ier dzane notari alni e?
odpowiedź:
Zakres dokumentacji terenowo-prawnej został szczeg łowo określony w dokumentacji przetargowej w tym
m.in. w rozdziale III pkt 2.2 j) SIWZ. Zamawiający nie wymagą potwierdzenia notarialnego zawieranych
um w.

Pytanie 7:

Czy Zamawiającemu za\eŻy na pozyskaniu dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji?
odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt. IV.4.16) ogłoszenia o ząm wteniu, Zamawiający przewiduje mozliwość
dofinansowania inwesĘcji ze środk w EFRR.

Zamawtający informuje, iz niniejsze wyjaśnieniach są wiązące dla Wykonawc w i stanowią integralną
częś SIWZ.
Zważywszy, ze uwzględnienie powyzszych wyjaśnieri w treści przygotowywanych przez
Wykonawc w ofert nie wymaga dodatkowego czasu' Zamawtający nie przewiduje przedłuŻenta
termin składania ofert i wadi w. Termin składania ofert tj. do dnia 18.01.201
ulega zmianie.
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