WIZP.271.14.1.2014

Kościerzyna, dnia 02.06.2014r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej
w Kościerzynie”
Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji
nie obciąża Wykonawcy.
Zamawiający potwierdza.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a
skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.
Zamawiający potwierdza dysponowanie wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, które zostaną
przekazane Wykonawcy podczas przekazania placu budowy.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają
wykonawcy.
Zamawiający na realizację przedmiotowej inwestycji posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, decyzje o pozwoleniu na budowę, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Prosimy o potwierdzenie, że jednostkowa cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji
załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót
wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż
zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie
rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej
przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie
okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej
do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty
niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako
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wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie
stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Cena obliczona w ofercie przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe i na podstawie zakresu robót
określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB jest ceną ryczałtową w rozumieniu prawa cywilnego.
Obejmować winna całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
b) koszty dojazdu, podatków.
c) koszty ubezpieczenia,
d) koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy i utrzymania tego
oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy oraz koszty zorganizowania objazdów
tymczasowych,
e) koszty wykonania elaboratu odbiorowego i inwentaryzacji powykonawczej,
f) koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków,
g) koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji,
h) koszty wykonania badań określonych w STWiORB.
Natomiast w przypadku zaistnienia przesłanek udzielenia zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy PZP zamawiający udzieli takiego zamówienia.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje
podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę
wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym,
będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca
nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub
ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności
wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Ad. 5-8
Warunki zmiany dotyczące wynagrodzenia i terminu realizacji zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w tym w projekcie umowy.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SIWZ (pkt 17) i IPU (§7 ust. 5) zapisów przewidujących,
że Zamawiający dopuszcza następujące przypadki zmiany umowy:
a) W zakresie terminu realizacji umowy:
• opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego;
• wykopaliska lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót;
• wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
• konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• konieczność usunięcia wad dokumentacji projektowej;
b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
• konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
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c)

W zakresie innych zmian:
• zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego dla danego
elementu robót lub zmiana technologii,
• zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie;
• zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów
prawa;
• zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.
Zamawiający informuje, że jest świadom treści art. 144 ustawy Pzp i przewidział w SIWZ możliwość zmian umowy
oraz określił warunki tych zmian.
10. W nawiązaniu do postanowienia pkt. 17 ust. 1 lit. b) SIWZ prosimy o sprecyzowanie, w jakich przypadkach Zamawiający
będzie uprawniony do polecenia Wykonawcy zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych elementów robót?
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie sprecyzować takich przypadków. Może to mieć miejsce np.
w przypadku wystąpienia robót zamiennych.
11. W nawiązaniu do postanowienia pkt. 6 formularza oferty prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekazał wykonawcom
wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
Zamawiający potwierdza.
12. W nawiązaniu do postanowienia § 1 ust. 4 istotnych dla stron postanowień umowy (IPU) prosimy o potwierdzenie, że
zobowiązanie do wykonania wszelkich robót niezbędnych do osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wykonania
wszelkich robót opisanych za pomocą dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego.
Zamawiający potwierdza, że zobowiązanie do wykonania wszelkich robót niezbędnych do osiągnięcia celu,
o którym mowa w § 1 ust. 1 dotyczy wykonania wszelkich robót związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej
w Kościerzynie” opisanego w dokumentacji projektowej.
13. W nawiązaniu do postanowienia § 1 ust. 5 IPU prosimy o wyjaśnienie tego postanowienia i podanie podstawy prawnej dla
żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o kompletności i zgodności z przepisami prawa dokumentacji
projektowej. W ocenie Wykonawcy tak ukształtowane postanowienie umowy stoi w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami – Kodeksem Cywilnym oraz ustawą Prawo budowlane. Tego rodzaju oświadczenie właściwe jest projektantowi,
zaś w przypadku kontraktu typu „wybuduj” (bez projektowania) obowiązkiem Wykonawcy jest wyłącznie sprawdzenie
dokumentacji pod kątem możliwości zrealizowania na jej podstawie przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność
Wykonawcy nie sięga jednak do sprawdzania dokumentacji w celu wykrycia w niej błędów lub braków. Potwierdza to
ugruntowane orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i Sądu Najwyższego.
Zamawiający wykreśla §1 ust. 5 w projekcie umowy (IPU).
14. W nawiązaniu do treści § 2 ust. 6 IPU prosimy o wskazanie maksymalnej odległości, na jaką wykonawca będzie
zobowiązany wywieźć materiały pochodzące z rozbiórki.
Odległości wywozu materiałów z rozbiórki zostały określone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
15. W nawiązaniu do treści § 3 ust. 1 IPU prosimy o potwierdzenie, że terminem wykonania przedmiotu umowy jest data
zgłoszenia gotowości robót do odbioru.
Termin zakończenia robót budowlanych – 30.10.2014r. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia
Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru w tym terminie. § 3 ust. 1 IPU dotyczy
zakończenia robót budowlanych. Roboty budowlane uważa się za zakończone w dniu, w którym zakończono
wykonywanie wszystkich robót koniecznych do zakończenia inwestycji, co musi zostać potwierdzone wpisem do
dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
16. W nawiązaniu do treści § 3 ust. 2 IPU prosimy o potwierdzenie, że dniem rozpoczęcia robót jest data przekazania
wykonawcy terenu budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.
Dzień rozpoczęcia robót to dzień faktycznego rozpoczęcia robót przez Wykonawcę.
17. W nawiązaniu do postanowienia § 4 ust. 1 i 3 IPU prosimy o wyjaśnienie, jakie będą kryteria oceny harmonogramu
rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego?
Zamawiający oceni harmonogram rzeczowo-finansowy pod kątem realności terminowego wykonywania robót oraz
nakładów finansowych.
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18. W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 1 lit. a) IPU prosimy o potwierdzenie, że wykonanie robót zamiennych i
dodatkowych jest jedynie uprawnieniem, a nie obowiązkiem Wykonawcy, albowiem wymaga jego zgody w postaci aneksu
do umowy.
Zamawiający nie potwierdza. W § 7 ust. 1 lit. a) IPU jest mowa o wykonaniu rozwiązań zamiennych lub robót
dodatkowych w stosunku do Dokumentacji projektowej mieszczących się w przedmiocie zamówienia
podstawowego. Aneks do umowy będzie konieczny w przypadku wprowadzania takich zmian, które będą
powodowały zmianę terminu zakończenia robót lub zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.
19. W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 1 lit. b) IPU prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie katalogu przypadków,
w których Zamawiający będzie uprawniony do polecenia zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót objętych kosztorysem
ofertowym? Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia ilości robót Wykonawcy będzie przysługiwało
za powyższe odrębne wynagrodzenie, albowiem roboty te – jako dodatkowe- nie będą stanowiły asortymentu objętego
ceną oferty.
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysem
ofertowym m.in. w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Jednakże zadaniem Wykonawcy jest wykonanie
wszelkich robót niezbędnych do osiągnięcia celu, tj. robót związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez modernizację ulicy Towarowej
w Kościerzynie”. Ponadto w § 7 ust. 5 pkt 2 opisano warunki zmiany wysokości wynagrodzenia.
20. W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 1 lit. c) IPU prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie katalogu przypadków, w
których Zamawiający będzie uprawniony do polecenia Wykonawcy pominięcia wykonania robót.
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy pominięcie wykonania robót m.in. w przypadku wystąpienia robót
zamiennych.
21. W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 1 lit. d) IPU prosimy o prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że wykonanie
nieprzewidzianych robót jest jedynie uprawnieniem Wykonawcy, a nie jego obowiązkiem, po uprzednim określeniu ceny
robót nieprzewidzianych oraz podpisaniu stosownego aneksu do umowy.
Nie każda „nieprzewidziana robota” w rozumieniu tego zapisu musi prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia,
jednakże istotnie zwiększenie wynagrodzenia może mieć miejsce w takim wypadku – w zależności od charakteru,
zakresu i istotności polecenia wykonania nieprzewidzianych robót.
22. W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 1 lit. e) IPU prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie katalogu przypadków,
w których Zamawiający będzie uprawniony do zmiany kolejności wykonania robót określonej w harmonogramie rzeczowo
– finansowym?
Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe sformułowanie takiego katalogu, może to mieć miejsce np. w przypadku
konieczności koordynacji prowadzonych robót z innymi inwestycjami, które mogą mieć miejsce w pobliżu.
23. W nawiązaniu do treści § 6 ust. 4 IPU prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dokona odpowiednio odbioru częściowego
w terminie 7 dni, a końcowego w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru.
W § 16 ust. 1 wzoru umowy zapisano: „Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
częściowych, Wykonawca (Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty otrzymania
zgłoszenia od Wykonawcy”. Natomiast w § 16 ust. 8 zapisano: „Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór
końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy
i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę”.
Powyższe zapisy nie potwierdzają treści podnoszonych w niniejszym zapytaniu, sformułowania „przystąpić do
odbioru” i „rozpocząć odbiór końcowy” nie oznacza „dokonania”.
24. W nawiązaniu do treści § 9 ust. 1 lit. a) IPU prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy
w terminie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z umową wykonanie robót, a skutki ewentualnych opóźnień w tym
zakresie nie obciążają wykonawcy.
Treść § 3 ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy w brzmieniu: „Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy” dostatecznie precyzuje termin
przekazania terenu budowy.
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25. W nawiązaniu do postanowienia § 14 ust. 16 IPU prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem
„wielokrotnego” dokonywania bezpośredniej płatności?
Wielokrotność bez oznaczenia liczby krotności oznacza tyle samo, co więcej niż jeden.
26. W nawiązaniu do treści § 15 ust. 1 lit. a) IPU, prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy
odbioru robót, dotyczy wad istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego
rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na
obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w
szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN
28/97).
Przepis art. 637 kc nie wprowadza rozróżnienia na wady istotne i nieistotne, w związku z tym Zamawiający nie
widzi potrzeby zmian zapisów projektu umowy. Projekt umowy jest w tym zakresie zharmonizowany z przepisami
kodeksu cywilnego.
27. W nawiązaniu do treści § 18 ust. 1 lit. a) IPU, prosimy o potwierdzenie, że wskazana tam przesłanka odstąpienia od
umowy znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie tam wskazanym z przyczyn
zależnych od wykonawcy.
Zamawiający potwierdza.
28. W nawiązaniu do treści § 18 IPU, prosimy o potwierdzenie, że umowne prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30
dni od daty stwierdzenia zaistnienia przesłanki odstąpienia.
Termin 30 dniowy odstąpienia od umowy liczony od dnia powzięcia wiadomości przysługuje Zamawiającemu
jedynie w przypadku wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy PZP. W pozostałych wypadkach odstąpienie od umowy nie jest
ograniczone terminem.
29. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający będzie honorował referencje jako dowód wykonania robót
budowlanych. Wykonawca wskazuje, iż referencje są w istocie poświadczeniami, bowiem poświadczają określony stan
rzeczy oraz wskazane okoliczności faktyczne. Poświadczenie różni od referencji tylko to, iż referencje zawierają w sobie
dodatkowy pozytywny aspekt, wskazujący na fakt wykonania danych robót budowlanych, a ich podstawową funkcją jest
poświadczenie określonego stanu faktycznego.
Zamawiający potwierdza.
30. Prosimy o potwierdzenie, że cały przedmiot objęty zamówieniem należy wykonać w terminie do 30.10.2014r.
Zamawiający potwierdza.
31. Czy Zamawiający dopuszcza odbiór wykonanych robót do dnia 30.10.2014r. ze wskazaniem robót usterkowych
i poprawkowych z podaniem terminu ich późniejszego wykonania?
Termin 30.10.2014r. jest terminem w jakim należy wykonać przedmiot zamówienia i osiągnąć gotowość
odbiorową.
32. W związku z tym, że kontrakt jest ryczałtowy prosimy o wyjaśnienie w celu jakim ma służyć kosztorys ofertowy załączony
do oferty.
Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględnia nakłady ponoszone w określonym i założonym czasie.
Praktyczniej i łatwiej kontrolować harmonogram, postęp robót oraz protokołować odbiory robót częściowych
dysponując kosztorysami ofertowymi wyliczonymi metodą kalkulacji uproszczonej. Kosztorys ten będzie również
podstawą do wyceny robót, o których mowa w § 8 IPU, oraz w przypadku rozliczenia robót w przypadku
odstąpienia od umowy (§ 18 ust. 3-4 IPU).
33. Czy kosztorys ofertowy załączony do oferty ma być wykonany w oparciu o załączone do SIWZ przedmiary robót
wyszczególnione w rozdziale 4 SIWZ?
Zgodnie z zapisami pkt 10.1 SIWZ cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o kosztorysy ofertowe (wg branż
wyszczególnionych w rozdziale 4 SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego) i na podstawie
zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
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34. Prosimy o odpowiedź, czy dla przedmiotu całego zakresu przedmiotu zamówienia była wykonywana ocena oddziaływania
na środowisko?
Ocena oddziaływania na środowisko nie była przeprowadzona dla całego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania
na środowisko była przeprowadzona dla I Etapu.
35. Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o braku konieczności
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko obejmujące cały zakres inwestycji.
Ocena oddziaływania na środowisko zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
36. Prosimy o potwierdzenie, że załączona do SIWZ Decyzje Starosty Kościerskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej znak AB.6740.498.3.2013 z dnia 12.09.2013 oraz pozwolenie na budowę znak AB.6740.684.2.2011 z dnia
04.10.2011 zm. AB.6740.552.2.2013 i AB.6740.685.2.2011 z dnia 04.10.2011 zm. AB.6740.553.2.2013 obejmują swym
zakresem cały przedmiot zamówienia, a wszelkie braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Zamawiający potwierdza.
37. Prosimy o przekazanie jako element SIWZ decyzji Starosty Kościerskiego: pozwolenie na budowę znak
AB.6740.684.2.2011 z dnia 04.10.2011 oraz AB.6740.685.2.2011 z dnia 04.10.2011.
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w/w decyzje o pozwoleniu na budowę, jednocześnie zaznaczając,
że aktualna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z załączoną do niego dokumentacją stanowi przedmiot
zamówienia.
38. Prosimy o potwierdzenie, że wycinki drzew i krzewów wymienionych w dokumentacji przetargowej (np. poz. 2 kosztorysu
ofertowego, braną drogowa - etap II) będą wykonane na podstawie decyzji ZRID. W przypadku braku prawomocnej decyzji
zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew
i krzewów zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627
t.j.), oraz koszty opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajdują się po stronie Zamawiającego.
Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew i krzewów wymieniona w dokumentacji przetargowej będzie wykonane
na podstawie decyzji ZRID.
39. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót z istniejącą zielenią na działkach, które
nie są objęte decyzją ZRID, uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę leży po stronie Zamawiającego, a koszty
ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy.
Zamawiający potwierdza.
40. Z uwagi na planowany termin zakończenia robót określony na dzień 30.10.2014r. wycinka drzew i krzewów przypadnie
w trwającym okresie lęgowym ptaków. Czy w związku z tym Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić dodatkowe
koszty związane z koniecznością konsultacji ze specjalistą ornitologiem?
Zamawiający nie wymaga ujmowania w cenie oferty konsultacji ze specjalistą ornitologiem.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 058 680-23-20.
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