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Kościerzyna, dnia 16.10.2015r.
……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207.000 euro na Wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów „Kościerskiego Parku
Przemysłowego”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Zamawiający w celu spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia wymaga wykazania
opracowania przez Wykonawcę dwóch dokumentacji projektowych dotyczących budowy lub przebudowy
dróg o długości min. 2 km każda. Czy za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykonanie przez
Wykonawcę dwóch dokumentacji projektowych, z których każda obejmowała budowę., rozbudowę
i przebudowę dróg o rożnych kategoriach, ale realizowanych w jednym zadaniu projektowym – o łącznej
długości ponad 2 km (odrębnie w każdej dokumentacji)?
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien
potwierdzić, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej dwie dokumentacje projektowe budowy, przebudowy
dróg o długości min. 2,0 km każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2. Jaką liczbę działek do podziału przewiduje Zamawiający. Prosimy o jej podanie do wyceny prac
projektowych.
W rozdziale 4 siwz - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt II.3.5) zapisano, iż w zakresie dokumentacji
należy ująć: „projekty podziału nieruchomości, Zamawiający zakłada 55-70 projektów podziału nieruchomości”.
3. Czy istniejący tunel pod torami PKP jest przewidziany do przebudowy czy do zachowania?
Istniejący tunel nie jest przewidziany do przebudowy. W zakresie dokumentacji należy zaprojektować wykonanie
remontu nawierzchni przebiegającej pod tunelem.
4. Czy w zakres dokumentacji wchodzą skrzyżowania projektowanych dróg z obwodnicą m. Kościerzyna
w ciągu DK 20 – czy też zostały one zaprojektowane w ramach projektu obwodnicy. Ma to istotne znaczenie
co do zakresu prac projektowych i koniecznych uzgodnień.
Drogi będące w zakresie dokumentacji łączą się z drogami dojazdowymi obwodnicy m. Kościerzyna. Należy
zaprojektować połączenie dróg projektowanych z drogami dojazdowymi.

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