Błonie, dnia 19.11.2010 r.
WZP-341/19/2010

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni dróg na terenie
Gminy Błonie
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający udziela wyjaśnień
do pytań następującej treści:
Pytanie nr 1:
Proszę o podanie ilości działek do podziału, gdyż ilość ta jest cenotwórcza.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Przewiduje się podział około 50 działek.
Pytanie nr 2:
Zgodnie z „spec” ustawą nie jest wymagane uzyskanie zgód właścicieli działek przez które
przebiegać będzie inwestycja, czy Zamawiający odstąpi od w/w zgód, a jeśli nie to w przypadku nie
uzyskania w/w zgody nastąpi przerwanie prac projektowych i rozwiązanie umowy.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Podział działek zgodnie z MPZP, w przypadku braku zgody właściciela działki, podział działek
nastąpi „spec” ustawą.
Zmawiający nie rozwiąże podpisanej umowy z Wykonawcą i nie zostaną przerwane prace projektowe.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o podanie oferentom ilości nieruchomości podlegającym podziałowi dla
których to należy sporządzić mapy podziałowe.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Przewiduje się podział około 50 działek (jak w odpowiedzi nr 1).
Pytanie nr 4:
Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 8 umowy pkt. 6.3 III rata w wysokości 45%
wartości zamówienia po złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu i wystąpieniu
o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej, natomiast IV rata w wysokości 15%
wartości zamówienia po uprawomocnieniu zrid. Okres uzyskania prawomocnego zrid wynosi
4 miesiące pod warunkiem nie wniesienia odwołania przez strony postępowania.
W przypadku wniesienia odwołania termin uzyskania prawomocnego zrid jest nie do określenia.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie wprowadza zmian sposobu rozliczenia projektu, podtrzymuje zapis zawarty
we wzorze umowy.
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Pytanie nr 5:
Ponieważ w specyfikacji jest określone w pkt. II 2.10, że trzeba wykonać podziały działek
zgodnie z MPZP prosimy o podanie ilości działek do podziałów lub określenia poszerzenia
pasa drogowego w nawiązaniu do istniejącej granicy pasa drogowego.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Jak przy odpowiedzi nr 1; nr 3 - przewiduje się podział około 50 działek.
Pytanie nr 6:
Czy wymagane jest zabezpieczenie należyte wykonania umowy?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W załączonej do przetargu SIWZ Zamawiający nie wprowadził takiego zapisu.
Pytanie nr 7:
Czy musi być zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem dochodowym dla każdego
wspólnika spółki cywilnej, czy wystarczy z firmy?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
TAK - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (rozdz. VI) w przypadku
składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne, konsorcja), w ofercie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu dla każdego ze wspólników oddzielnie w zakresie nie podlegania
wykluczeniu z postępowania – oświadczenie z art. 22, zaświadczenie o nie zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub
zaświadczeń o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Pytanie nr 8:
Którego dnia na koncie Zamawiającego przed przetargiem musi znaleźć się wadium (czy
19.11.2010 r., czy 22.11.2010 r., którego dnia bank w Błoniu będzie potwierdzał wniesienie
wadium na konto)?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zgodnie z rozdz. XV pkt 3.3. SIWZ wadium wnoszone w formie pieniężnej uznaje się za
wniesione, jeżeli znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
to jest (po zmianie terminu) 30.11.2010 r. do godz. 11:00
Pytanie nr 9:
W umowie § 2 p. 1 napisano, że w ciągu 30 dni należy uzgodnić koncepcję projektu.
W przypadku niemożliwości uzyskania we właściwym czasie map do celów projektowych
z powodu opóźnienia uzyskania map podstawowych z ośrodka geodezyjnego czy będzie
możliwość przedłużenia terminu opracowania koncepcji?
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Koncepcję projektu budowlanego na projektowane odcinki dróg należy wykonać na mapach
archiwalnych. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania.
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Pytanie nr 10:
Czy będzie występować w projekcie oświetlenie, a odwodnienie dróg będzie w postaci
rowów, czy kanalizacji deszczowej (jest mało miejsca w pasie drogowym, w przypadku
występowania branż, trzeba mieć odpowiednich projektantów)?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Odwodnienie projektowanych dróg będzie wynikało z projektu budowlanego (przewiduje się
odwodnienie poprzez rowy), wszelkie inne kolizje i przebudowy pozostałych sieci będą
wynikały z projektu wykonanego zgodnie z załączoną do SIWZ koncepcją.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić przy
sporządzaniu oferty przetargowej.
Odpowiedzi na pozostałe pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego zostaną udzielone
niezwłocznie.
Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień:
30.11.2010 r. do godz. 11:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz,
w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2010 r. o godz. 11:15

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka
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