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Dotyczy: Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla
zadan ia :  "Budowa drog i  łączące j  u l .  Warszawską  z  u l .
Świętojańską"

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

        Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków
zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
W sierpniu 2020 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku, gdy w zamierzeniu budowlanym
przewiduje się usytuowanie innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej
lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie geodezyjnym brak
jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy
z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy konieczne jest
ustalenie granic, co znacząco wydłuża proces pozyskania mapy do celów
projektowych.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania:
1. Czy Zamawiający uwzględnił w/w uwarunkowania przy wyznaczaniu terminu
realizacji zamówienia?
2. Czy Zamawiający może określić czy będzie konieczność ustalania granic?
3. Czy Zamawiający umożliwia wydłużenie terminu realizacji umowy w związku
z wprowadzeniem tych przepisów?
Odpowiedź:
Ad1
Zamawiający uwzględnił w/w uwarunkowania przy wyznaczaniu terminu realizacji
zamówienia.
Ad2
Należy założyć, że realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej może wiązać się
z koniecznością wykonania obowiązku określonego w zapisach § 31
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Weryfikacja, czy punkty graniczne posiadają w zasobie dane określające ich
położenie, powinna zostać przeprowadzona przez geodetę, który przygotowywał
będzie dokumentację podziałową na zlecenie Wykonawcy.
Obowiązek ten potwierdzają m.in. zapisy § 3 ust. 16 wzoru umowy, stanowiącego
załącznik nr 5 do SWZ oraz zapisy pkt. III, ppkt 2, k, Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
Ad3
Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji zamówienia zgodnie ze
wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1
ppkt d).
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Pytanie nr 2:
W załączniku nr 6 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt III, ppkt 2 k)
Zamawiający opisuje, że do oferty należy przyjąć podziały 2 działek i wpisać cenę
1 podziału. Gdzie w formularzach składających się na ofertę jest miejsce
na wpisanie ceny jednego podziału działki?
Odpowiedź:
Zamawiający  modyfikuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ,
dodając zapis do §4 ust 2. który otrzymuje brzmienie:
"Wykonawca przyjmuje do wyceny oferty 2 podziały nieruchomości. W przypadku
braku potrzeby dokonywania podziałów nieruchomości wynagrodzenie za
podziały nie będzie przysługiwać. Natomiast w przypadku konieczności
dokonania podziału więcej niż 2 nieruchomości, wynagrodzenie za podziały
będzie odpowiednio zwiększone zgodnie  z ceną jednostkową podaną
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ".

Zamawiający modyfikuje formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Wszystkie odpowiedzi na pytania należy uznać jako integralną część SIWZ wraz
z ewentualnymi jej zmianami, które mogły wprowadzić udzielone odpowiedzi.

Anna Gilner

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
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