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dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
207.000 euro na realizację zadania pn. „Opracowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego”.

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Na stronie nr 23 OPZ określają Państwo, co uwzględniać powinna analiza w ramach realizacji I etapu zamówienia:
„oszacowanie natężenia ruchu w sezonie letnim i poza sezonem z podziałem na gałęzie transportu: drogowy zbiorowy,
drogowy indywidualny, kolejowy”.
Zamawiający oczekuje zbadania natężenia ruchu w sezonie letnim, który przecież już dobiegł końca! Jednocześnie
oczekuje, żeby całość zamówienia została zrealizowana do 16.03.2015. Czy zatem Zamawiający jest w stanie udostępnić
Wykonawcy wyniki badań natężenia ruchu z bieżącego roku bądź lat poprzednich? Bez tych danych niemożliwe jest
oszacowanie natężenia ruchu w sezonie letnim w perspektywie najbliższych lat. Oznaczałoby to również konieczność
przeniesienia terminu realizacji I etapu na „sezon letni” (prosimy również o sprecyzowanie tego terminu; jaki okres
obejmuje) 2015 roku, celem wykonania badań natężeń ruchu we wskazanych dalej na stronie 23 ciągach ulic na terenie
miasta oraz drogach na terenie powiatu kościerskiego.
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Akapit na stronie 23, tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„Analiza powinna uwzględniać:
oszacowanie natężenia ruchu z podziałem na gałęzie transportu: drogowy zbiorowy, drogowy indywidualny,
kolejowy;”
2. Prosimy o uszczegółowienie planowanych badań natężenia ruchu (strona 23). Piszą Państwo: „typowe badania ruchu w
dni powszednie w godzinach 6-8 oraz 14-17 z podziałem na kategorie pojazdów”. W dalszej kolejności wskazują Państwo
ciągi ulic na terenie miasta oraz drogi na terenie powiatu kościerskiego, które mają zostać objęte badaniami natężeń
ruchu.
Prosimy o podanie wyjaśnienia terminu „typowe badania ruchu”, wskazanie ilokrotnie i w jakie dni mają zostać
przeprowadzone badania. Do oszacowania kosztów realizacji badań przez Wykonawcę niezbędne jest też podanie przez
Zamawiającego w ilu punktach w danym ciągu ulic (miasto Kościerzyna) bądź drogi (powiat kościerski) mają zostać
rozmieszczone osoby prowadzące badania natężeń ruchu. Jeśli Zamawiający nie skonkretyzuje tego fragmentu
poświęconego badaniom natężeń ruchu, Wykonawca nie będzie w stanie rzetelnie oszacować całości kosztów
dedykowanych realizacji zarówno badań, jak również całego Studium.
Jako „typowe badania ruchu” Zamawiający rozumie badania natężenia ruchu drogowego w podanych przekrojach
ulicznych dokonywanych w dni powszednie: wtorek, środa, czwartek. Badania mają zostać wykonane
jednokrotnie w ciągu ulic na terenie miasta Kościerzyna, na wszystkich wlotach skrzyżowań ulic: WybickiegoKartuska-Szopińskiego, Skłodowskiej-Staszica-Mickiewicza, Skłodowskiej-Kościuszki
oraz jednokrotnie,
w jednym przekroju ulicznym na wlotach do każdej z miejscowości na niżej wymienionych ciągach powiatowych:
 Grzybowo, Wdzydze Kiszewskie, Olpuch ( droga 2401G Kościerzyna – Grzybowo - Wdzydze Kiszewskie –
Olpuch)
 Nowa Kiszewa, Olpuch, Borsk, Wiele (droga 2404G DW 214 – Nowa Kiszewa – Olpuch – Borsk – Wiele);
 Liniewo, Stara Kiszewa (droga 2411G DW nr 224 – Liniewo – Stara Kiszewa – DW nr 214
 Wiele, Karsin (droga 241 OG (DW nr 235 – Brusy Lubnia) – Wiele – Karsin – (Czersk – DK 05108,10406 nr 22)
( pomiędzy Popówkiem a Mniszkiem)
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3. Czy Zamawiający przygotował wzór kwestionariusza niezbędny do przeprowadzenia wywiadów z mieszkańcami
poszczególnych stref (strona 22 i 23), czy obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy?
Zamawiający nie przygotował wzoru takiego kwestionariusza wywiadów. Jego przygotowanie leży po stronie
Wykonawcy.

Zamawiający prosi o niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma fax-em na nr 58 680-23-20.
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