RIiGK.271.3.2011

Bobowa, 2011.04.19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK
271.3.2011 Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
chodnika dla pieszych :
a) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 Zborowice- Krzyżówka
w miejscowości Wilczyska odc.050 km 0+100 – 2+500,
b) w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 Tarnów – Moszczenica odc. 160
km 0+200 -0+ 610 i odc. 150 km 3+490 - 5 + 035 w m. Siedliska.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie z dnia 19.04.2011r
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie :
1. W SIWZ w pkt 3.2 określono zawartość dokumentacji objętej zamówieniem. W
podpunkcie „i” figuruje „dokumentacja geodezyjno- prawna”. Jaki zakres
dokumentacji geodezyjno- prawnej należy ująć w wycenie? Czy chodzi
o zestawienie właścicieli w zakresie inwestycji, wykonane na podstawie map
do celów projektowych i wypisów z ewidencji gruntów?.Czy chodzi
o wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziałowej wraz z operatami
podziałowymi przygotowanymi do uzyskania decyzji ZRID?
2. W SIWZ w pkt 3.3 zapisano „do Wykonawcy należą wszelkie uzgodnienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Jakie uzgodnienia należy ująć
w wycenie? Czy chodzi o uzgodnienia branżowe, uzgodnienie ZUDP,
pozwolenie wodno-prawne, decyzja środowiskowa, inne?
3. Czy w zakresie inwestycji znajdują się jakieś obszary chronione, obszary sieci
natura 2000?
4. Czy całość zakresu opracowania objęta jest aktualnym MPZT?
5. W SIWZ i wzorze umowy w zakresie zamówienia nie ujęto uzyskania zgody na
realizację inwestycji. Czy należy rozumieć, że Zamawiający we własnym
zakresie uzyska taką zgodę? Czy Zamawiający posiada lub będzie posiadał
prawo do dysponowania nieruchomością do realizacji inwestycji?. W jakim
trybie Zamawiający zamierza uzyskać zgodę na realizację inwestycji?.Czy
będzie to zgłoszenie robót budowlanych, pozwolenie na budowę, czy decyzja
ZRID zgoda na realizację inwestycji drogowej)?
Ad.1
Chodzi o zestawienie właścicieli w zakresie inwestycji, wykonane na podstawie map
do celów projektowych i wypisów z ewidencji gruntów.
Ad.2
Do Wykonawcy projektu należą wszystkie uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie, łącznie ze zgodami właścicieli gruntów.
Ad.3

Na działce sąsiadującej z planowaną inwestycją w m. Wilczyska znajduje się
nieruchomość wpisana do rejestru zabytków Jeżów- założenie parkowe Ks „A”-527
Natura 2000 nie występuje.
Ad.4
Tak, całość zakresu opracowania objęta jest aktualnym MPZT?
Ad.5
Uzgodnienie wejścia w teren należy do projektanta. Zamawiający zamierza uzyskać
zgodę na realizację inwestycji w trybie pozwolenia na budowę.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

---------------------------------Kierownik Zamawiającego

