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Kościerzyna, dnia 27.03.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 5.186.000 euro na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej
poprzez modernizację układu drogowego w Kościerzynie łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem
integracyjnym na dworcu kolejowymi Pomorską Koleją Metropolitarną”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytanie
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Jaki okres pielęgnacji przyjąć dla zieleni?
Zamawiający informuje, że ofercie nie należy ujmować pielęgnacji zieleni.
2. Jaki okres gwarancji należy przyjąć dla oznakowania poziomego ?
Zamawiający informuje, że okres gwarancji oznakowania poziomego należy przyjąć taki sam jak okres gwarancji
przedmiotu zamówienia.
3. Proszę o załączenie wykazu drzew przewidzianych do przesadzenia. Dot. ul. Kapliczna, Skarszewska.
Zamawiający informuje, że w poz. 43 kosztorysu ofertowego branży drogowej ul. Kaplicznej i Skarszewskiej należy ująć
przesadzenie 6 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pnia 35, 29, 35, 51, 50, 60 cm. Przesadzenie drzew
należy wykonać maszynowo przy użyciu przesadzarki do drzew.
4. Proszę o informację, czy wycena ma obejmować koszty ujęte w SST – „Wymagania ogólne” a nie ujęte
w SIWZ, takie jak:
 zapewnienie nadzoru archeologicznego na całość prac ziemnych
Nadzór archeologiczny będzie realizowany na zlecenie Zamawiającego.
 nadzór saperski na całości prac ziemnych
Zamawiający wykreśla powyższy zapis z SST.


uzupełniająca dokumentacja geologiczna (jeżeli tak, to co ma zawierać, gdyż Inwestor nie załączył
dokumentacji geologicznej do przetargu)
Zamawiający wykreśla powyższy punkt z SST. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
dokumentację geotechniczną.


koszty inwentaryzacji fotograficznej i technicznej stanu dróg oraz budynków przed realizacją wraz z
dwustronnym podpisem protokołów z ich właścicielami lub zarządcami
Zamawiający informuje, że od Wykonawcy zależy szczegółowość wykonanej inwentaryzacji budynków i dróg gminnych.
Zamawiający wymaga sporządzenia minimum dokumentacji fotograficznej budynków zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie pasa drogowego. Wykonawca robót sam powinien ocenić, w zależności od tego, jaki sprzęt ma być użyty do
wykonania robót oraz w jakim stanie są budynki sąsiadujące z pasem drogowym, które budynki i jak daleko położone od
strefy robót należy zinwentaryzować i czy do tej ekspertyzy będzie potrzebował porozumienia z rzeczoznawcą
budowlanym.
Wykonawca robót również sam powinien ocenić, w zależności od tego, jakiego sprzętu chce użyć do transportu
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ciężkiego oraz po jakich drogach będzie go przeprowadzał, jakie drogi i jak daleko położone od strefy robót należy
zinwentaryzować. Zakłada się, że Wykonawca sporządzi ocenę stanu technicznego drogi w sposób jednoznaczny i
takiej jakości, że Zarządca drogi będzie w stanie potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. Należy pamiętać, że
od jakości tego materiału będzie zależeć ewentualny zakres napraw dróg zniszczonych przez Wykonawcę.
Powyższa procedura ma zabezpieczyć nie tylko Zamawiającego, ale przede wszystkim Wykonawcę robót przed
roszczeniami odszkodowawczymi. Koszt inwentaryzacji należy uwzględnić w ogólnej cenie ofertowej
 wszystkie niezbędne opinie rzeczoznawców (jeżeli tak, to jakie).
Zamawiający nie zakłada w chwili obecnej wykonania opinii rzeczoznawców. Wykonawca powinien ująć wszystkie opinie
potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót budowlanych.

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