WIZP.271.13.1.2015

Kościerzyna, dnia 27.04.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy:

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207.000 euro na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy farmy
fotowoltaicznej na działkach w Kościerzynie:

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy wpłata zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do OSD niezbędnej w momencie złożenia wniosku
o przyłączenie leży po stronie Zamawiającego?
Opłata za przyłączenie do OSD nie jest przedmiotem zamówienia.
2. Co np. w rozumieniu Zamawiającego stanowić może zamówienia uzupełniające.
Do udzielania zamówień uzupełniających odnosi się art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe wg. ustalonego harmonogramu za poszczególne etapy realizacji
zadania?
Zgodnie z § 5 ust. 7 projektu umowy Zamawiający nie przewidział płatności częściowych.
4. Czy zamawiający posiada tytuł prawny do działek objętych inwestycją?
Tak.
5. Czy dz. 179/30 oraz 74/3 są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak to czy plan
uwzględnia OZE w formie PV?
Dz. 179/30 oraz 74/3 są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dostępny jest
na stronie internetowej:
Uchwała XXXIV/243/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów przemysłowo-składowych "Trójkąt Przemysłowy" w Kościerzynie załącznik graficzny http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=408624
wraz ze zmianą: Uchwała Nr LXIII/471/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w
Kościerzynie - http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=415252
6. Czy na dz. 179/30 oraz 74/3 wydano decyzje o warunkach zabudowy lub decyzję celu publicznego dot. budowy
farmy fotowoltaicznej?
Nie wydano w/w decyzji.
7. Czy zamawiający posiada mapy co celów projektowych obejmujące co najmniej dz. 179/30 oraz 74/3?
Zamawiający przekaże mapy do celów projektowych dz. 179/30 oraz 74/3.
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8. Czy termin wykonania jest dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?
9. Czy Zamawiający potwierdza termin wykonania KOMPLETNEGO zadania tj. do 29.05.2015r.
Ad. 8, 9:
Termin wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji upływa w dniu 29.05.2015r., wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie złożony przez Zamawiającego w oparciu o przygotowaną
dokumentację.
10. Czy Zamawiający wskazuje konkretną moc czynną farmy planowanej na dz. 179/30?
11. Czy Zamawiający wskazuje konkretną moc czynną farmy planowanej na dz. 74/3?
Ad. 10, 11:
Zamawiający nie wskazuje konkretnej mocy czynnej dla planowanych farm fotowoltaicznych na działkach:
179/30 i 74/3. Jednocześnie wskazuje się, iż projektant powinien zoptymalizować moc czynną dla obu farm
fotowoltaicznych.
12. Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację zamienną dla farmy planowanej na dz. 74/3?
Nie.
13. Czy opinie geotechniczne wykonane na zlecenie Zamawiającego dot. dz. 179/30 i 74/3 wskazują możliwość
lokalizacji farmy fotowoltaicznej?
Opinie geotechniczne wskazują możliwość lokalizacji farmy fotowoltaicznej na dz. 179/30 i 74/3.
14. Proszę o wyjaśnienie terminu realizacji zamówienia. W siwz rozdz. 1 pkt 6 podany jest termin zakończenia prac na
29.05.2015r. Biorąc pod uwagę na zakres dokumentacji projektowej i potrzeby uzyskania różnego rodzaju decyzji i
uzgodnień administracyjnych podany termin jest nierealny do spełnienia.
Patrz pyt. 8, 9.
15. Czy jest możliwość otrzymania wersji edytowanej załączników do przetargu nieograniczonego nr ZP 13/2015 (które
należy przygotować do oferty)?
Zamawiający nie udostępnia wersji edytowanej załączników do siwz. Jednoczenie informuje się, że pliki
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w formacie .pdf nie są zabezpieczone przed
kopiowaniem ich treści.

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