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Kościerzyna, dnia 08.01.2016r.
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……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
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. W rozdziale 4 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w punkcie 3 określającym zakres wymaganej dokumentacji,
w podpunkcie 3 wymagają Państwo opracowania dokumentacji geotechnicznej w oparciu o dokonane badania.
Tymczasem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (DZ.U. 2012
nr 0 poz. 463) geotechniczne warunki posadowienia należy przedstawić w formie:
a) opinii geotechnicznej,
b) projektu geotechnicznego i
c) dokumentacji badań podłoża gruntowego, która w szczególnych przypadkach przyjmuje formę
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
dodatkowo, jeśli wymagane, przygotowuje się dokumentację hydrogeologiczną.
Prosimy o wskazanie, które dokumenty konieczne z punktu widzenia cytowanego Rozporządzenia Wykonawca
winien opracować i przedłożyć Państwu w ramach Umowy.
Zwracamy jednocześnie uwagę, iż przywołane przez nas w pytaniu Rozporządzenie nie zostało przez Państwa
wymienione w punkcie 5 (podpunkt 7) rozdziału 4 SIWZ, gdzie przywołano przepisy obowiązującego prawa, które
dokumentacja projektowa winna spełniać w szczególności. W takiej sytuacji prosimy o wyjaśnienie jakimi
przepisami winien kierować się Wykonawca w związku ze sformułowanym przez Państwa wymogiem opracowania
dokumentacji geotechnicznej?
Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie i w zakresie określonym
przez obowiązujące przepisy prawa.
Zamawiający w rozdziale 4 siwz - opis przedmiotu zamówienia przywołał przepisy obowiązującego prawa,
zapis „w szczególności” nie oznacza „wszystkie”.
Fakt, iż przywołane przez Państwa w pytaniu Rozporządzenie nie zostało wymienione w zapisach siwz nie
jest jednoznaczne, że nie należy go stosować. Obowiązkiem projektanta jest sporządzenie dokumentacji
w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy.
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2. Czy istnieje możliwość zamieszczenia na Państwa stronie internetowej wersji edytowanych załączników do SIWZ,
stanowiących wzory formularzy składanych przez wykonawców w ww. postępowaniu (lub udostępnienia ich drogą
mailową)?
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.
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