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Kościerzyna, dnia 21.11.2012r.

……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy regionalnego węzła
komunikacyjnego „Kościerzyna – Północ” połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową
nr 20”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi zakresu budowy przejazdu kolejowego z linią
kolejową 211?
2. Czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami, warunkami technicznymi budowy przejazdu uzyskanymi
z PKP PLK S.A. lub inną instytucją związaną z koleją?
3. Czy ustalona została kategoria przejazdu kolejowego na linii 211?
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej uzgodnienie nr IZDKG-505-106/22009 z dnia 30.07.2009r.
wydane PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dotyczy ono projektu koncepcyjnego opracowanego w 2009r.,
w którym jeden z wariantów zakładał przejazd kolejowy z linią kolejową 211 Chojnice – Kościerzyna.
Koncepcja stanowiąca złącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakłada usytuowanie
przejazd kolejowego w tej samej lokalizacji co w koncepcji z 2009r.
Zamawiający informuje, że powyższe uzgodnienie na dzień dzisiejszy może być nieaktualne.
Jednakże zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia po stronie Wykonawcy jest
wystąpienie o wymagane warunki techniczne oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień na potrzeby
opracowywanej dokumentacji.
4. Czy załączony do materiałów przetargowych projekt koncepcyjny był uzgadniany na etapie koncepcji
z gestorami sieci, Zarządem Dróg Wojewódzkich, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku czy PKP PLK S.A.?
Projekt koncepcyjny nie był uzgadniany na etapie koncepcji z gestorami sieci, Zarządem Dróg Wojewódzkich,
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, natomiast uzgodnienie z PKP PLK S.A.
(o którym mowa w odpowiedzi na pyt. 1, 2, 3) zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii zgodnie z obowiązującymi
przepisami niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i pozwolenia na budowę,
w tym wystąpienie o wymagane warunki techniczne.

