Kąty Wrocławskie, dnia 14.12.2009 r.

ZP 341/46/09/V
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką
nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania.

Pytanie 1). W związku z nieprecyzyjną odpowiedzią na pytanie 5(pismo Zamawiającego
ZP 341/46/09/III z dnia 10.12.2009r.) oraz przy założeniu, że Zamawiający wykazał we wzorze
umowy, że nadzór inwestorski ustanowiony będzie w specjalności drogowej, instalacji sanitarnej
i elektrycznej, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga kierowników robót gazowych
i teletechnicznych”
Odpowiedź 1) Roboty te powinny być prowadzone przez kierowników robót posiadających
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w danej branży tj. przez kierownika robót
posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych oraz przez
kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej.
Pytanie 2).. W zmodyfikowanym Załączniku nr 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy został
wyszczególniony zakres robót związany z promocją, natomiast w SIWZ nie została zawarta
informacja, co obejmuje zakres promocji. Prosimy o podanie szczegółowej informacji, jaki zakres
robót/czynności obejmuje promocja”
Odpowiedź 2) Zgodnie z pkt 3.1 SIWZ oraz § 1 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3
do SIWZ ZP 341/48/09, Przedmiot umowy obejmuje wykonanie promocji zadania zgodnie
z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013. Zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 w ramach promocji zadania jest sporządzenie 2 tablic dwustronnych
informacyjnych oraz 2 tablic dwustronnych pamiątkowych. Szczegółowe wytyczne znajdują się pod
adresem
internetowym:
http://dolnyslask.pl/upload/RPO/03_dokumenty_i_wytyczne/iz/091027_poradnik_beneficjenta.”
Pytanie 3) Wg opisu w Projekcie Zagospodarowania Terenu Zamawiający pkt 3. informuje,
że „ul. Przemysłowa o długości 399 m – droga gruntowa, po stronie zachodniej na długości 170 m
zabudowa jednorodzinna, pozostałe tereny o przeznaczeniu inwestycyjnym. Odcinek o długości 207 m
jest aktualnie realizowany w docelowych (ustalonych w niniejszym projekcie) parametrach
technicznych jako dojazd do budowanej Bazy Logistycznej firmy PERI. Ww. odcinek został wyłączony
z niniejszego opracowania i zatwierdzony do realizacji odrębnym projektem budowlanym.
Projekt obejmuje natomiast wykonanie na części tego odcinka ekranów akustycznych i związanej
z nimi – drogowych barier ochronnych. Natomiast w pkt. 4 ww projektu zapisano, że ekrany
akustyczne nie zostały włączone do zamierzenia inwestycyjnego i jego kosztów. W związku
z wykazaną sprzecznością, proszę o jednoznaczne określenie, które odcinki dróg i w zakresie, jakich
prac zostały wyłączone z zakresu niniejszego postępowania
Odpowiedź 3) Postępowanie przetargowe obejmuje cały zakres zaprojektowanych dróg wraz
z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz niezbędnym przełożeniem lub zabezpieczeniem
kolidujących sieci natomiast nie obejmuje wykonania odcinka drogi do Bazy Logistycznej firmy PERI
wraz z kanalizacją deszczową (zaznaczoną linią przerywaną) odwadniającą ten odcinek drogi oraz
nie obejmuje wykonania i montażu ekranów akustycznych wraz z barierami stalowymi, co zostało
ujęte w projekcie budowlanymi wykonawczym tom II pkt. 4 (str. 4). Ekrany akustyczne i bariery
energochłonne zostały zaprojektowane na wypadek przekroczenia norm hałasu przez przejeżdżające
samochody po realizacji drogi.”

