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Ostróda, dnia 5 lutego 2014r.  

 
 

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców 
 

Nr Postępowania: ZP.271.4.2014 

 

 
WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury technicznej 
dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” realizowanej w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1,2,4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawcy o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na 
pytania i zmienia (modyfikuje) treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zapytanie Nr 1 
Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie sieci elektroenergetycznej i 
telekomunikacyjnej, które występują w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym zwracamy się 
z zapytaniem, jakie elementy tej sieci powinny być objęte przetargiem i ujęte w realizacji, gdy w 
dołączonym PFU zawarte są informacje: 
-   w pkt. 1.4.1. oraz pkt. 2.7. podane są długości sieci = 2.600m 
-  w pkt. 2.6.4.1. podpunkt A i Ł – użyte są sformułowania stwierdzające, że realizacja i finansowanie 

sieci leżą w gestii operatora sieci.   
Odpowiedź Nr 1 
Niniejszym postepowaniem objęta jest sieć wewnętrzna (odbiorcza), oświetlenie dróg zgodnie z pkt. 
2.6.4.2 PFU oraz zasilenie 3 szt. przepompowni ścieków zgodnie z załączonym do PFU schematem. 
Łączna długość zewnętrznych sieci elektroenergetycznych wynosi 2600mb oraz długość 
zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych ok. 2600mb zgodnie z pkt. 1.4.1 i 2.7 PFU z uwzględnieniem 
możliwości przekroczeń lub pomniejszeń parametrów długości i ilości zgodnie z pkt. 1.4.2 PFU. 
Natomiast pkt. 2.6.4.1.A i Ł dotyczy tylko zewnętrznych sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych. 

 
 Zapytanie Nr 2     
I. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zakres prac projektowych obejmuje m.in.: 

1). Opracowanie  koncepcji Projektu Budowlanego 
2)  Opracowanie projektu budowlanego wszystkich wymaganych branż wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami 
3). Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
4). Uzyskanie Warunków Technicznych na podłączenie sieci 
5). Uzyskanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych 
6). Opracowanie dokumentacji geotechnicznej 
7). Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  
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8). Opracowanie STWiOR 
9). Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich wymaganych branż 
10). Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy 
11). Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu Zastępczego 
12). Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
13). Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
14). Opracowanie Przedmiarów robót wszystkich branż w podziale na zakres w obrębie strefy 

przedsiębiorczości i poza strefą przedsiębiorczości 
15). Opracowanie Kosztorysów inwestorskich wszystkich  
Wskazany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji zamówienia to 30.06.2014r. Termin 
ten nie jest możliwy do dotrzymania. Kolejne etapy wymagają łącznie przynajmniej 7 miesięcy na 
proces projektowy, tj: 

 pozyskanie mapy do celów projektowych, uzyskanie warunków technicznych oraz jednocześnie 
przygotowanie koncepcji Projektu z uzgodnieniem ze strony Zamawiającego – min. 1,5 miesiąca, 

 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2-3 miesiące, 

 opracowanie projektów budowlano – wykonawczych - 2 miesiące, 

 uzgodnienie lokalizacji sieci na ZUDP w Starostwie Powiatowym – min. 0,5 miesiąca, 

 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – 1 miesiąc. 
Z doświadczeń wiemy, ze często powstają różnego rodzaju dodatkowe okoliczności wydłużające 
terminy procesu projektowego, np. konieczność uzgodnienia z zmian w stosunku do PFU z Instytucją 
Dotującą inwestycję. Tymczasem, czas na pracę projektową Zamawiający ograniczył do 4 miesięcy 
(kalkulując optymistyczny termin na podpisanie umowy 1 marca br.). 
Zamawiający nie podaje informacji czy jest w posiadaniu decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, jeśli tak, to może to rzeczywiście skrócić czas projektowy, ale nie do 4 miesięcy. 
Ponadto istnieje ryzyko, że w trakcie prac projektowych zajdą znaczące zmiany, które będą wymagały 
aktualizowania decyzji środowiskowej. W związku z powyższym, Zamawiający aby uniknąć 
późniejszych roszczeń lub konieczności aneksowania terminów umowy, winien rozpatrzyć ponownie 
terminy realizacji zamówienia.  
W związku  z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu wykonania prac projektowych do dnia 
30.09.2014 r. i konsekwentnie wydłużenia terminu prac wykonawczych. 
Odpowiedź Nr 2 
Zamawiający podtrzymuje terminy zawarte w SIWZ i projekcie umowy.  
 
Zapytanie Nr 3     
Czy w zakres opracowania dokumentacji teletechnicznej wchodzi: 

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej innych operatorów?  

- budowa monitoringu?  

Odpowiedź Nr 3 

Zamówienie nie przewiduje budowy monitoringu, natomiast przebudowę sieci telekomunikacyjnej 
należy przewidzieć w przypadku jeśli będzie to kolizja z zaprojektowanymi robotami. 
 
Zapytanie Nr 4     
Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia? 

Odpowiedź Nr 4 

Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla 

strefy przedsiębiorczości, którą wraz z raportem oddziaływania na środowisko została zamieszczona 

na stronie internetowej w dniu 03.02.2014r. Jeżeli zajdzie konieczność to Wykonawca zgodnie z 

Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy będzie zobowiązany uzyskać zmianę lub nową decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Dodatkowo na stronie internetowej w 

dniu 05.02.2014r umieszczono załączniki do raportu, które są jego integralną częścią. 
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Zapytanie Nr 5    
Czy w cenę opracowania projektu należy ująć dokumentację geodezyjno-prawną podziału działek 

zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru robót? 

Odpowiedź Nr 5 

Jeżeli jest to konieczne z punktu prawnego, zgodnie z § 1 projektu umowy należy ująć . 

 
Zapytanie Nr 6   
Czy w cenę opracowań projektowych należy ująć opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, 

inwentaryzację zieleni, projekt gospodarki zielenią? 

Odpowiedź N 6 

Wykonawca zgodnie z  § 1 projektu umowy oraz Rozdziałem IV SIWZ jest zobowiązany do uzyskania  

wszystkich niezbędnych pozwoleń, ekspertyz, ocen technicznych, inwentaryzacji, badań, prób, itp.   

 

Zapytanie Nr 7  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania dla części inwestycji Zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej. 

Odpowiedź Nr 7 

Zamawiający nie dopuszcza dzielenia przedmiotu zamówienia. 

 

Zapytanie Nr 8 

Prosimy o zmianę treści SIWZ w części I. SPECJALIŚCI KLUCZOWI pkt 2) lit. a), polegającą na 

wykreśleniu słów „bez ograniczeń” w zapisie: a). uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Wszystkie drogi objęte zakresem opracowania dokumentacji są w klasie technicznej D. Powyższy 
zapis jest niezgodny z Art. 7. ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ projektant 
posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie, upoważniony 
jest do projektowania dróg klasy D. 
Odpowiedź Nr 8 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Rozdziale VII SIWZ. 

 
Zapytanie Nr 9 

W PFU w dziale 2.6 Zagospodarowanie terenu, 2.6.1 Nawierzchnie jezdne, piesze jest napisane: 

(…) Krawężniki i obrzeża: Drogę oraz miejsca postojowe ograniczyć krawężnikiem betonowym 

drogowym (…) wystającym ponad nawierzchnię od 6 do 12 cm.(…) i dalej: (…) odwodnienie 

nawierzchni dróg powierzchniowe lub do dołów chłonnych. (…) Prosimy o wskazanie lokalizacji i ilości 

miejsc postojowych, które należy zaprojektować. Wystające krawężniki uniemożliwią prawidłowe 

odwodnienie powierzchniowe dróg. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza lub wymaga 

opracowanie projektu sieci kanalizacji deszczowej? Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie 

krawężników w poziomie nawierzchni? 

Odpowiedź Nr 9 

Autor projektu winien przedstawić rozwiązania na etapie opracowywania dokumentacji zgodnie z 

warunkami technicznymi, przepisami i PFU. Zamawiający nie przewiduje na tym etapie budowy sieci 

kanalizacji deszczowej 

Zapytanie Nr 10 
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Zgodnie z załączonym do PFU rysunkiem Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Stref 

Przedsiębiorczości – Infrastruktura” sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej poza obrębem strefy 

znajdują się poza dołączonym MPZP. Chodzi zarówno o odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż ul. Świetlińskiej w Kajkowie oraz odcinek sieci wodociągowej biegnący przy jeziorze 

do włączenia w miejscowości Górka. Czy Zamawiający posiada na tą część również MPZP? Jeżeli 

nie, to w jakim czasie Zamawiający wyda decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(wystąpienie o decyzję lokalizacyjną jest możliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej). 

Odpowiedź Nr 10 

Na odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej poza strefą do ul. Świetlińskiej w Kajkowie 

należy uzyskać niezbędne decyzje. Decyzje zostaną wydane przez Zamawiającego bez zbędnej 

zwłoki. 

 

Zapytanie Nr 11 

Prosimy o podanie czy działki, po którym mają być prowadzone sieci poza obrębem strefy 

przedsiębiorczości stanowią własność Zamawiającego czy własność osób prywatnych? Wypisów tych 

działek Zamawiający nie dołączył do PFU.  

Odpowiedź Nr 11 

Działki nie stanowią własności Zamawiającego. Wypisy tych działek Zamawiający dostarczy po 

dokonaniu wyboru Wykonawcy na realizacje w/w przedsięwzięcia 

 

Zapytanie Nr 12 

Zgodnie z załączonym rysunkiem Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Stref Przedsiębiorczości 

– Infrastruktura , przebieg sieci sanitarnej oraz tłocznej przewidziano na działce stanowiącej 

przedłużenie pasa drogowego pod drogę krajową nr 16, po przeciwnej stronie są działki należące do 

GDDKIA. Czy w związku z tym wskazana lokalizacja sieci nie będzie kolidowała z przyszłym pasem 

pod drogę krajową.  

Odpowiedź Nr 12 

Zamawiający nie przewiduje przebiegu sieci w  pasie drogowym na działce należącej do GDDKiA.  

W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich 

uzgodnień zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy.  

 

Zapytanie Nr 13 

Zgodnie z zapisem PFU pkt. 1 Ogólny opis zamówienia wody opadowe zgodnie z wytycznymi 

miejscowego planu zagospodarowania(…) odprowadzić powierzchniowo lub do dołów chłonnych. 

Prosimy o potwierdzenie, że na tak dużym obszarze projektowanych dróg (oraz przyszłej zabudowy) 

nie ma konieczności budowania kanalizacji deszczowej i wszystkie wody opadowe należy 

odprowadzić powierzchniowo.  

Odpowiedź Nr 13 

Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacji 

deszczowej 

 

Zapytanie Nr 14 

W warunkach technicznych wydanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie dołączonych do 

PFU jest mowa o przyłączach. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza wodociągowa ani sanitarne nie 

są przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź Nr 14 
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Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przyłącza wodociągowe i sanitarne nie są przedmiotem 

zamówienia. 

 

 

Zapytanie Nr 15 

W warunkach technicznych wydanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie dołączonych do 

PFU pkt 8 brzmi „Zapewniamy pobór wody do celów bytowych i gospodarczych w ilości 3 l/s…..” a w 

PFU pkt 2.6.2 wpisano, że „Na sieci głównej do gaszenia pożaru będą zlokalizowane hydranty p. poż. 

Φ80 nadziemne z zasuwą Φ80 z miękkim uszczelnieniem”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie p.poż. zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z 

dnia 24 lipca 2009 r., wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 

MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody  nie może być mniejsza niż: – dla 

hydrantu DN80 – 10 dm3/s. Prosimy o potwierdzenie, że pobór wody zapewniony przez ZOK w 

Ostródzie zapewni w/w wydajność dla zabezpieczenia p.poż.  

Odpowiedź Nr 15 

Zamawiający podtrzymuje zapis o braku konieczności zaprojektowania i wykonania zestawu 

podnoszenia ciśnienia  

 

Zapytanie Nr 16 

W warunkach technicznych wydanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie dołączonych do 

PFU pkt 9 brzmi „ Ze względu na dużą odległość od ujęcia wody i zróżnicowany rozbiór ciśnienie 

wody w miejscach podłączenia będzie wynosić od 2 do 6 atm” oraz pkt. 10 brzmi „Jeżeli taki zakres 

ciśnienia jest nieodpowiedni , odbiorca powinien zamontować urządzenia do jego zmiany na własny 

koszt”.  W załączniku nr 1 do PFU pkt. 3 wpisano , że „nie jest planowane podwyższenie ciśnienia”. 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania nie będą montowane urządzenia do podnoszenia 

ciśnienia i ciśnienie będzie wystarczające przy uwzględnieniu również zabezpieczenia p.poż.  

Odpowiedź Nr 16 

Zamawiający podtrzymuje zapis o braku konieczności zaprojektowania i wykonania zestawu 

podnoszenia ciśnienia  

  
Zapytanie Nr 17 
Prosimy o określenie powierzchni dróg, parkingu i miejsc postojowych, wielkości wykopów i nasypów. 
Odpowiedź Nr 17 
Wielkość powierzchni dróg, parkingów i miejsc postojowych, wielkości wykopów i nasypów określa 
projektant na etapie opracowywania dokumentacji, zgodnie z PFU i warunkami technicznymi. 
 
Zapytanie Nr 18 
Na jakiej podstawie Zamawiający określił kategorię ruchu KR1 oraz szerokość pasa ruchu 2,50 m? 
Odpowiedź Nr 18 
Jest to wymóg Zamawiającego 

 
Zapytanie Nr 19 
Prosimy o podanie szacunkowej liczby zjazdów. Czy na zjazdach należy zastosować konstrukcję 
jezdni taką jak na drodze głównej? 
Odpowiedź Nr 19 
Należy przyjąć min. ilość zjazdów 15 szt. Konstrukcje na zjazdach przyjmuje projektant zgodnie z 
warunkami technicznymi. 
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Zapytanie Nr 20 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przepustów? Jeżeli tak, to o jakich parametrach? 
Odpowiedź nr 20 
O konieczności zastosowania przepustów oraz o ich parametrach decyduje projektant na etapie 
opracowania dokumentacji. 
 
Zapytanie Nr 21 
Czy Zamawiający przewiduje oznakowanie pionowe,  poziome lub elementy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego? Jeżeli tak, prosimy o określenie w jakiej liczbie i parametry oznakowania. 
 
Odpowiedź Nr 21 
Tak, Zamawiający przewiduje oznakowanie. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” projektant 
zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami wskaże w dokumentacji właściwe oznakowanie. 
 
Zapytanie Nr 22 
Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej inwentaryzacji zieleni. 
Odpowiedź Nr 22  
Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji zieleni, zgodnie z 
zapisami SIWZ § 1 pkt. 7 projektu umowy. 
 
Zapytanie Nr 23 
Czy Zamawiający przewiduje usunięcie drzew w ramach inwestycji? 
Odpowiedź Nr 23  
O konieczności ewentualnego usunięcia drzew decyzję podejmuje projektant na etapie opracowania 
dokumentacji. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew Wykonawca zgodnie z 
Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy zobowiązany jest uzyskać decyzję na ich usunięcie. 
 
Zapytanie Nr 24 
Czy w obszarze inwestycji występują gatunki chronione? Czy teren inwestycji położony jest w 
obszarze chronionym lub w pobliżu? 
Odpowiedź Nr 24 
Informacje określone  są m.in. w MPZP, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie 
oddziaływania na środowisko.  
 
Zapytanie Nr 25 
Czy w zakres zamówienia wchodzą również skrzyżowania z istniejącymi drogami o nawierzchni 
bitumicznej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie Zarządców Dróg oraz określenie zakresu przebudowy 
skrzyżowań. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Zarządcami Dróg.? 
Odpowiedź Nr 25 
Wszelkie uzgodnienia ze wszystkimi gestorami, zarządcami dróg prowadzi Wykonawca w imieniu 
Zamawiającego już na etapie opracowywania dokumentacji, zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ oraz § 1 
projektu umowy. 
 
Zapytanie Nr 26 
Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne? 
Odpowiedź nr 26 
Pozwolenie wodnoprawne na tym etapie nie jest wymagane. Jeżeli w trakcie opracowywania 
dokumentacji zajdzie konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, to Wykonawca jest 
zobowiązany je uzyskać zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy.  
 
Zapytanie Nr 27 
Prosimy o określenie warunków odprowadzenia wód deszczowych. 
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Odpowiedź Nr 27 
Wszelkie uzgodnienia i warunki Wykonawca będzie uzyskiwał we własnym zakresie na etapie 
projektowania, zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ oraz § 1 projektu umowy. 
 
 
 
Zapytanie Nr 28 
Czy obszar inwestycji leży na terenie objętym ochroną konserwatorską? 
Odpowiedź Nr 28 
Obszar inwestycji nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską 
 
Zapytanie Nr 29 
Czy  na tym etapie Inwestycji projektowana  infrastruktura telekomunikacyjna  ma zawierać tylko 
kanalizację teletechniczną jedno otworową czy również kable które zostaną zaciągnięte do tej  
kanalizacji ? 
 
Odpowiedź Nr 29 
Projekt powinien zawierać infrastrukturę telekomunikacyjną umożliwiającą świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w tym teleinformatycznych przyszłych użytkowników. Na tym etapie wymagana 
jest kanalizacja telekomunikacyjna pierwotna z uwzględnieniem warunków technicznych na punkty 
styku potencjalnych operatorów, co leży po stronie projektanta. Kable telekomunikacyjne nie wchodzą 
w zakres inwestycji.  
 
Zapytanie Nr 30 
Czy projektowane studnie kablowe mają posiadać zabezpieczenia mechaniczne przed ingerencją 
osób trzecich? 
Odpowiedź Nr 30 
Tak – standardowo stosowane w tego typu infrastrukturze. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” 
Zamawiający oczekuje rozwiązania projektowego od Wykonawcy zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 31 
Brak jest warunków technicznych operatorów telekomunikacyjnych  a co za tym nie można określić  
punktu styku w którym należy nawiązać nowopowstałą siecią teletechniczną z istniejącą siecią. 
Odpowiedź Nr 31 
Uzyskanie warunków technicznych, w zakresie dojścia operatora/operatorów do obszaru planowanej 
inwestycji leży po stronie projektanta, w tym również zaprojektowanie infrastruktury (bez kabli) 
umożliwiającej ich dojście do punktów styku z projektowaną siecią.  
 
Zapytanie Nr 32 
W wypadku kiedy Inwestor zamierza na tym etapie Inwestycji wybudować kable w kanalizacji - to brak  
jest informacji  od operatorów o odległościach trasowych do  central telefonicznych operatorów  co 
ma związek z tłumiennością toru kablowego i jego możliwościami transmisji. 
Odpowiedź Nr 32 
Na tym etapie wymagana jest kanalizacja telekomunikacyjna pierwotna z uwzględnieniem warunków 
technicznych na punkty styku potencjalnych operatorów, co leży po stronie projektanta. Kable 
telekomunikacyjne nie wchodzą w zakres inwestycji.  
 
Zapytanie Nr 33 
Sporządzenie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego, procedury związane z 
uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i decyzji potrzebnych do wniosku o wydanie pozwolenia 
na budowę wynoszą około 8 miesięcy. Zamawiający przewidział termin uzyskania pozwolenia na 
budowę na dzień 30.06.2014 roku a zakończenia robót budowlanych wraz  z  uzyskaniem  
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pozwolenia na użytkowanie do 15.11.2014r., co jest niemożliwe. Wnosimy o przedłużenie terminu 
zakończenia całości robót. 
Odpowiedź Nr 33 
Zamawiający podtrzymuje terminy zawarte w SIWZ i projekcie umowy.  
 
 
Zapytanie Nr 34 
W  związku  z  formą  realizacji  zamówienia  w  trybie  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  która  wymaga 
wzmożonego  nakładu  pracy  do  sporządzania  kalkulacji  ofertowej  zwracam  się  z  prośbą  o  
wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do 24.02.2014 r. 
Odpowiedź nr 34   
Zamawiający  dokonał modyfikacji treści SIWZ, termin składania ofert upływa dnia 14.02.2014r 
 
Zapytanie Nr 35 
Prosimy o załączenie w wersji edytowalnej załączników do SIWZ, które należy załączyć do oferty. 
Odpowiedź Nr 35 
Zamawiający, zamieścił na stronie internetowej Załączniki Nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej. 
 
Zapytanie Nr 36 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zawarty  
w pkt. 2 pktt 2.1 w przypadku gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem jednego zamówienia w 
zakresie opracowania dokumentacji projektowej i jednego zamówienia w zakresie wykonania robót 
budowlanych zrealizowanych w oddzielnych zamówieniach o łącznej wartości nie mniejszej niż  
5 000 000 zł brutto. 
Odpowiedź Nr 36 
Zamawiający zgodnie z Rozdziałem VII ust. 2.1. SIWZ wymaga  potwierdzenia posiadania wiedzy i 
doświadczenia:  
(…).a/. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej jedno zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” o wartości 
nie mniejszej niż 5 000 0000 zł brutto, obejmującej:  

- budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej  

 b/. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem jednego 
zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i jednego zamówienia w zakresie wykonania 
robót budowlanych zrealizowanych w oddzielnych zamówieniach o łącznej wartości nie mniejszej niż  
5 000 000 zł brutto, obejmujących:  

- budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi/dróg  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej,  
- budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci energetycznej (…) 

Opisując warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający określił wymagania 
posiadania doświadczenia wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub wykonania jednego  
zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania jednego zamówienia w 
zakresie robót budowlanych zrealizowanych w oddzielnych zamówieniach. Zamawiający zastrzega, iż 
ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na etapie oceny ofert, na 
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. 
 
Zapytanie Nr 37 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami 
gruntowymi, związanymi z inwestycją. 
Odpowiedź Nr 37 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami gruntowymi związanymi z 
inwestycją. 
 
Zapytanie Nr 38 
Prosimy  o potwierdzenie, że zgodnie z art. 83 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów 
kolidujących z projektowaną inwestycją oraz pokrycie ewentualnych opłat administracyjnych z tytułu 
wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, jako posiadacza nieruchomości oraz właściciela 
urządzeń podlegających budowie. 
Odpowiedź Nr 38 
O konieczności ewentualnego usunięcia drzew decyzję podejmuje projektant na etapie opracowania 
dokumentacji. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew Wykonawca uzyska decyzję ich 
usunięcia zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy. Wszelkie koszty są po stronie 
Wykonawcy. 
 
Zapytanie Nr 39 
Prosimy o podanie szczegółowych wymagań jakie ma spełniać armatura tj. zasuwy, hydranty. 
Odpowiedź Nr 39 
Wymagania dla armatury zawarte są w załączniku Nr 1 do PFU. 
 
Zapytanie Nr 40 
Umowa § 13 ust. 5 wzoru umowy o treści:? Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi.?, narusza swobodę zawierania umów pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi, Zamawiający nie może narzucać warunków umowy pomiędzy wykonawcą i 
podwykonawcą. 
Odpowiedź Nr 40 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu. Zawarte zapisy reguluje nowelizacja ustawy Pzp 
DZ.U. z dnia 09.12.2013r, poz. 1473. 
 
Zapytanie Nr 41 
Umowa § 2.1 - prosimy o wyjaśnienie, czy opisana procedura odbioru będzie miała miejsce po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę czy przed uzyskaniem decyzji administracyjnej? Pytanie to jest 
istotne z tego względu, że systematyka przepisów wskazuje, że odbiór dokumentacji i możliwość 
wprowadzenia ewentualnych zmian czy uwag ma nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co 
znacząco utrudniałoby wykonania zobowiązania przez Wykonawcę.  
Odpowiedź Nr 41 
Projekt umowy nie zawiera § 2.1. Wykonawca nieprecyzyjnie zadał pytanie. Jednak zgodnie z 
Rozdziałem VI pkt. 2 SIWZ oraz pkt. 2 § 4 umowy procedura odbioru nastąpi po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie przez Wykonawcę. 
 
Zapytanie Nr 42 
Umowa § 2 ust. 5 - prosimy o wskazanie podstawy prawnej wstrzymania wynagrodzenie? 
Wykonawca wskazuje, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują instytucji wstrzymania 
płatności wynagrodzenia.  
Odpowiedź nr 42 
Projekt umowy nie zawiera § 2 ust. 5. 
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Zapytanie Nr 43 
Umowa § 10 ust. 1 lit e - prosimy o wyjaśnienie , czy przerwa musi być zawiniona przez Wykonawcę, 
czy dla zaktualizowania się przesłanki do odstąpienia obojętne jest która ze stron ponosi 
odpowiedzialność za przerwę w wykonaniu prac? 
 
Odpowiedź nr 43 
Treść zapisu § 10 wyraźnie określa prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w tym ust. 
1 lit.e. 
 
Zapytanie Nr 44 
Umowa §  10 ust. 1 lit f - prosimy o wyjaśnienie jak jest rozumiane przez  Zamawiającego pojęcie 
wielokrotności, a nadto wyjaśnienia, czy 5% wartości umowy dotyczy jednorazowej płatności, czy 
wielkość płatności oraz czy dotyczy to płatności na rzecz jednego czy wielu podmiotów? 
Odpowiedź Nr 44 
Powyższe reguluje nowelizacja ustawy  Pzp DZ.U. z dnia 09.12.2013r, poz. 1473. 
 
Zapytanie Nr 45 
Umowa § 10 ust. 2 lit a - prosimy o wskazanie powodów dla których uprawnienie do odstąpienia po 
stronie Wykonawcy aktualizuje się po upływie 2 miesięcy skoro zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
wyznaczenie terminu 3-dniowego jest wystarczające, a ustalanie innych terminów stanowi nadużycie 
prawa, a nadto jest nieważne? 
Odpowiedź Nr 45 
Jest to prawo Zamawiającego i Zamawiający podtrzymuje zapis umowy. 
 
Zapytanie Nr 46 
Umowa § 10 ust. 4 i 5 - prosimy o opisanie obowiązków w przypadku kiedy Zamawiający odstąpił od 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, tj. wskazanie, czy za wykonane prace do daty 
odstąpienia od umowy Zamawiający ureguluje wynagrodzenie ? 
Odpowiedź Nr 46 
Zamawiający wyraźnie określił co należy wykonać w przypadku odstąpienia od umowy, a do spraw 
nie ujętych mają zastosowanie stosowne akta prawne. 
 
Zapytanie Nr 47 
Umowa § 11 ust. 1 lit f - prosimy o wskazanie podstawy zastrzeżenia tej kary skoro kara jest 
zastrzeżona na wypadek niewykonania świadczenia pieniężnego? 
Odpowiedź Nr 47 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zawarte zapisy reguluje nowelizacja ustawy Pzp 
DZ.U. z dnia 09.12.2013r, poz. 1473. 
 
Zapytanie Nr 48 
W związku z niejasnościami dotyczącymi przetargu oraz zbliżającym się terminem złożenia ofert 
prosimy o jego przedłużenie o 2 tygodnie. 
Odpowiedź Nr 48 
Zamawiający  dokonał modyfikacji treści SIWZ, termin składania ofert upływa dnia 14.02.2014r 
 
Zapytanie Nr 49 
Zapis SIWZ w brzmieniu: „Specjaliści kluczowi. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu). 
Min. wymagania w stosunku do w.w. osoby: wykształcenie wyższe , co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane , jako Kierownik Kontraktu (lub 
równoważne stanowisko obejmujące zarządzanie kontraktem lub projektem takie jak Menager 
Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.)” 
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Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku zaproponowania na stanowisko 
Kierownika Kontraktu osoby, która prowadziła budowy zawierające wiele branż o wartości kilkunastu 
lub kilkudziesięciu milionów złotych pełniąc funkcję Kierownika Budowy. Na tych kontraktach, mimo 
dużego zakresu robót nie występował Kierownik Kontraktu, Dyrektor, ani też Menager Projektu, tak że 
Kierownik Budowy łącząc funkcje zarządzał Kontraktem. 
 
Odpowiedź Nr 49 
Zamawiający informuje, iż ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie 
na etapie oceny ofert, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. 
 
Zapytanie Nr 50 
Proszę o dołączenie do SIWZ: 
 - warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ulic, chodników i terenów 

przyległych       
- warunków zasilania oświetlenia i obiektów z ENERGA Operator  
- warunków technicznych dotyczących sieci telekomunikacyjnych, 
- informacji dotyczących zasadniczych ilości robót - tj. ilość wykopów, nasypów 
- inwentaryzacji zieleni,  
- uzasadnienia wymogu projektowania i realizacji ciągów drogowych w kategorii KR1 w kontekście 

udzielenia gwarancji na wykonane roboty  nawierzchniowe co prowadzi do znacznego ograniczenia 
ruchu budowlanego w następnym etapie - realizacji obiektów strefy przedsiębiorczości. 

- uzasadnienia braku na etapie PFU decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Odpowiedź Nr 50 
Wszystkie uzgodnienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać m.in. zgodnie z Rozdziałem IV ust.1 
SIWZ oraz pkt. 7 § 1 projektu umowy.  
 
Zapytanie Nr 51 
Roboty drogowe (obmiary – oszacowania) -  czy należy przewidzieć wzmocnienie podłoża 
gruntowego (wymiana gruntu, geosyntetyki). Jeśli tak to w jakim zakresie (objętość, powierzchnia, 
parametry) 
Odpowiedź nr 51 
Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” projektant na podstawie stosownych badań, opinii, 
inwentaryzacji zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy w dokumentacji przedstawia 
stosowne rozwiązanie wraz z podaniem parametrów technicznych. 
 
Zapytanie Nr 52 
Roboty drogowe (obmiary – oszacowania) -  profil przekroju dróg (z chodnikami i bez chodników) – 
konieczny do oszacowania powierzchni chodników, długości obrzeży 
Odpowiedź nr 52 
Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” projektant na podstawie stosownych badań, opinii, 
inwentaryzacji zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy w dokumentacji przedstawia 
stosowne rozwiązanie wraz z podaniem parametrów technicznych. 
 
Zapytanie Nr 53 
Roboty drogowe (obmiary – oszacowania) -  roboty agrotechniczne (humusowanie, nasadzenia) – 
zakres powierzchnia 
Odpowiedź nr 53 
Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” projektant na podstawie stosownych badań, opinii, 
inwentaryzacji zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy w dokumentacji przedstawia 
stosowne rozwiązanie wraz z podaniem parametrów technicznych. 
 
Zapytanie Nr 54 
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Roboty drogowe (obmiary – oszacowania) -  oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. 
Odpowiedź nr 54 
Zamawiający przewiduje oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z formułą 
„zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający oczekuje, że projektant zgodnie z warunkami technicznymi i 
przepisami wskaże w dokumentacji właściwe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 
 
Zapytanie Nr 55 
Kanalizacja sanitarna (obmiary – oszacowania) – jaką średnią głębokość posadowienia odcinka 
kanalizacji grawitacyjnej należy przyjąć (PVC Dn 250mm)? 
Odpowiedź nr 55 
Średnia głębokość posadowienia rurociągów wynikać będzie z opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej. Głębokość należy dostosować do warunków terenowych i warunków 
technicznych. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający oczekuje rozwiązania 
projektowego od Wykonawcy zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 56 
Kanalizacja sanitarna (obmiary – oszacowania) – na planie zagospodarowania oznaczono studnie – 
jakie średnice i głębokości należy przewidzieć? 
Odpowiedź nr 56 
Należy wykonać studnie o średnicy minimum 1,2 m, głębokość studni dostosować do rzędnych 
posadowienia rurociągów kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” 
Zamawiający oczekuje rozwiązania projektowego od Wykonawcy zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
  
Zapytanie Nr 57 
Kanalizacja sanitarna (obmiary – oszacowania) – czy należy przewidzieć wymianę gruntu na trasie 
kanalizacji (tłoczna i grawitacyjna), czy tylko podsypki i obsypki? 
Odpowiedź nr 57 
Wymianę gruntu należy przewidzieć na podstawie wykonanych technicznych badań podłożą 
gruntowego zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ i § 1 projektu umowy w zakresie niezbędnym do 
uzyskania wymaganych parametrów nośności nawierzchni. Zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj” 
Zamawiający oczekuje rozwiązania projektowego od Wykonawcy zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Zapytanie Nr 58 
Wodociąg (obmiary – oszacowania) – czy w zakresie należy przewidzieć wykonanie przyłączy 
(zgodnie z p. 4 Warunków Technicznych)- jeśli tak to w jakim zakresie (ilość)? 
Odpowiedź nr 58 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przyłącza wodociągowe i sanitarne nie są przedmiotem 
zamówienia 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz.907  ze zmianami ) Zamawiający w związku ze specyfiką przedmiotu 
zamówienia i wielością pytań  dokonuje modyfikacji treści  SIWZ w zakresie terminu składania ofert z 
dnia 10.02.2014 godz. 10.00 na dzień 14.02.2014 godz. 10.00. SIWZ po modyfikacji umieszcza się 
na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w ww. zakresie 
 

Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ: 

1. Rozdział XIV pkt.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„1. Kompletną ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie. Na  
    kopercie muszą się znaleźć następujące oznaczenia:  
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     „Przetarg – „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie 
Ostróda, inwestycja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

Nie otwierać przed 14.02.2014 godz. 10.30 
Oprócz opisu j/w na kopercie winna znaleźć się nazwa i adres wykonawcy.” 
 
2. Rozdział XIV pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„2.  Zamkniętą i opieczętowaną kopertę zawierającą ofertę należy składać w terminie do dnia   
14.02.2014 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, 14-100 Ostróda ul. Jana III 
Sobieskiego 1, pok. Nr 202 (I piętro sekretariat).”  

 
3.  Rozdział XVI pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„2. Publiczne komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2014 o godz. 10.30 w siedzibie      
        Zamawiającego, Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w Sali    
        sesyjnej Urzędu Gminy III piętro.”  
 
Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść 
wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.                                                                             

 
         Z poważaniem  
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Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zmawiający żąda potwierdzenia odbioru faksu, które należy przesłać 
niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego pisma na numer +48 89 676-07-90. Nie przesłanie 
Zamawiającemu potwierdzenia faktu otrzymania w/w faksu stanowić będzie naruszenie przez 
Wykonawcę zasad określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp 


