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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego

i]CTYCZY: PRZETARGU NIEOGRAN|CZONEGO NA ROZBUDOWĘ DROG! GM!!\|NEJ NR

1.2047E Do UL. WoJsKA PoLsKIEGo W PIoTRKoWIE TRYBUNALSK!M - DoKUMENTACJA

PitoJEKToWA

l).l.]la]ąc na podstawie art, 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r, Prawo zamówień
r;l,iliicznych (Dz, U. z201,3r., poz.9O7 zpoźn, zm.), udzielam odpowiedzi na:

W SlWZ i w projekcie umowy dla etapu koncepcji znajduje się zapis ,,Wyl<az c]zrałek

niezbędnych do wykupu w celu regulacji ulicy" co interpretujemy w ten sposcib, że na

podstawie tego wykazu Zamawiający będzie dokonywał podziału wg odrębnego zarnówienia,

rlatomiast wśród opracowań w ramach projektu budowlanego jest wymienion;l pozyc]a

,,Załączniki wynikające z art. 11d - spec ustawy drogowej" - prosimy o jedroznaczne

stwierdzeiric czyim obowiązkiem jest wykonanie,,map zawierające projekty podzrału

nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisa mi"

Jeżeli wykonanie projektów podziału nieruchomości należy do obowiązków Wykonawcy,
prosimy o podanie ilości działek podlegających podziałowi w rarnach przedmiotowego

opracowania, dla których w cenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie map zawierających

projekty podziału nieruchomości, aby wszyscy oferenci mogli wycenić jednakową ilośc

d ziałe k

]ednocześnie proponujemy umieścić zapis, że,,faktvczne rozliczenie kosztów podziału Czialęk
pąrrcitr o cenie

tvtn celu
w formularzu ofertowvm pozycji w której oferent wpisze cenę jedrlostkową za tłlykonanie
rnap zawierających projekty podziału nieruchomości dla jednej działki(cena jednostkclwa

będzie podstawą do zwiększenia lub zmniejszenia ceny końcowej w oparciu o faktyczną liczbe:

clziałek podlegających podziałowi). Brak informacii o ilości działek pqdleeaiącvch podziaior,ry_l

UcZt!V4t]j

ip-tlluę-l-sii

W związku z tym, ze Wykonawca ma wykonać projekt przebudowy sieci wodociągowe1

kanalizacji sanitarnej, usunięcia ewentualnych kolizji iprzebudowy istniejących itt,r,i.

informujemy, że na podstawie wizji lokalnej w terenie można zidentyfikowai jedyrlie

potencjalne kolizl'e z infrastrukturą nadziemną (np, napowietrzne linie energetr/czne Iuk,

telekomunikacyjne), nie mozna natomiast zidentyfikowac kolizji z infrastrukturą pcldzierllrlą

W związku z powyższym prosimy o podanie długości sieci wodociągowej i kanalizacji



5anitarnej do PrzebudowY oraz o wskazanie konkretnych kolizji wraz z orientacy_,;ną długoscią
sieci do Przebudowy lub o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawia_lącego nlap
z uzbrojeniem PodziemnYm w rozdzielnoŚci pozwalającej na określenie potencjaln,lch kolizlr
projektowanej drogi z istniejącą infrastruktury.

/L CzY Po stronie Wykonawcy jest tylko przygotowanie wykazu działek niezbędnych dl) wykupu
w celu regulacji ulicy, czy również wykonać podział działek.

jilllam, Ze:

l i lamawiającY wg odrębnego zamówienia zleci projekty podziału nieruchomości i v,l związl<u
lll -,załączniki wYnikające z art.1,1,d - spec ustawy drogowej - nie będą obejnlowały map plodziału

' ., Do obowiązków Wykonawcy nie nalezy wykonanie projektów podziału nieruchomości.

l -Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu sieci podziemnej uzbrojenia terenu stan()wią trĘ:s(
,,Y zasadniczej, która zgodnie z art. 40 ust, 3c ustawy z 17 mala 1989 r. prawo geodezyjłle
'iograficzne udostęPniana jest odpłatnie. Kople mapy zasadniczej lub wgląd do treści rnapy

"](aC mozna w Miejskim oŚrodku Dokumentacji Geodezyjnej ul. Szkolna 28 w goclz.8-1_5 tell
, ;),2 18-07, W załączeniu zamieszczamy mapę poglądową.

i l Do WYkonawcY naleŻY tylko przygotowanie wykazu działek niezbędnych do wykupLl , w celtl
, ,l ] ld c_li U IiCy.


