L.dz. JRP/ 157/2009

Dzierżoniów, dnia 19.01.2009 r.

dot.: przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n.
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu
dzierżoniowskiego- etap 1, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu
Spójności.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców, dotyczące w/w
postępowania przetargowego informujemy j.n.:
Pytanie Nr 1: „Czy przekazane przez Zamawiającego mapy do celów
projektowych, obejmować będą tereny zamknięte (PKP) i czy będą to mapy
wykonane na podkładach z zasobów kartograficznych PKP i uzgodnione z PKP”?
Odpowiedź:
Tak, przekazane przez Zamawiającego mapy do celów projektowych, obejmować
będą tereny zamknięte.
Tak, będą to mapy wykonane na podkładach z zasobów kartograficznych PKP i
uzgodnione z PKP.

Pytanie Nr 2: „ Jaki jest termin przekazania map przez Zamawiającego, po
podpisaniu Umowy . Zgodnie z § 5 projektu umowy, termin realizacji zamówienia
liczony jest od daty podpisania umowy a nie od daty przekazania map do celów
projektowych?”
Odpowiedź:
Mapy do celów projektowych zostaną przekazane w dniu podpisania umowy.

Pytanie Nr 3: „ Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy ewidencyjne”?
Odpowiedź:
Nie.
Pytanie Nr 4:. „ Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wypisy z ewidencji
gruntów.”?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie Nr 5: „ Czy konieczne jest opracowanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej. Dokumentacje takie opracowuje się dla skomplikowanych obiektów
inżynierskich. Dla potrzeb kanalizacji sanitarnej wystarczająca jest „dokumentacja
geotechniczna”. Czy Zamawiający uzna dokumentację geotechniczną jako
spełnienie warunków umowy”?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna dokumentację geotechniczną jako spełnienie warunków
umowy.

Pytanie Nr 6: „Czy Zamawiający dysponuje koncepcją skanalizowania obszaru
objętego projektem i czy taką koncepcję udostępni Wykonawcy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje koncepcją skanalizowania obszaru objętego projektem,
jednakże zgodnie z zapisem pkt.1.22. Części III SIWZ (OPZ) „Docelowo
projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i rurociąg tranzytowy będą odprowadzały
ścieki z całego terenu miasta Pieszyce oraz części terenu Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej - podstrefa Dzierżoniów.”

Pytanie Nr 7: „Czy Zamawiający dysponuje terenem pod ewentualną lokalizację
przepompowni ścieków.”?
Odpowiedź:
Nie.
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Komisja przetargowa

