RB.I.7011.ZP.2.2018

Rojewo, 2018-07-16

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza równowartości
30.000 euro. Numer sprawy: RB.I.7011.ZP.2.2018. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej
budowy chodników w miejscowości Płonkowo i w miejscowości Płonkówko.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:
Pyt. 1
Czy w związku z budową chodników na gruntach należących do Marszałka Województwa posiadają
Państwo umowę pomiędzy Gminą, a Marszałkiem Województwa, zezwalającą na dysponowanie tymi
gruntami? Jeśli nie, to w jakim terminie uzyskają Państwo taką umowę?
Odp. 1
Po opracowaniu i uzgodnieniu przez projektanta dokumentacji projektowej z Zarządem Dróg
Wojewódzkich dokumentacji projektowej, zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Gminą
Rojewo i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Pyt. 2
Czy planowany chodnik będzie biegł w pasie drogi wojewódzkiej, czy po za nim? Jeśli po za, to na ilu
działkach (ile będzie działek dzielonych w procedurze "ZRID")?
Odp. 2
Częściowo w pasie drogowym a częściowo poza pasem drogowym. Orientacyjna ilość działek dla
zadania 1 Budowa chodnika w m. Płonkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 orientacyjny kilometraż
62+800÷63+300 to około 10 działek, natomiast dla zadania 2 Budowa chodnika w m. Płonkówko w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 246 orientacyjny kilometraż 61+100÷62+200 to około 20 działek, w załączeniu
mapy ewidencyjne z lokalizacją projektowanych chodników. Jednakże zgodnie z zapisem pkt 2.2 pierwsze
zdanie w Opisie przedmiotu zamówienia „Celem inwestycji jest budowa chodników w granicach pasa
drogowego drogi wojewódzkiej a w przypadku braku takiej możliwości również z zajęciem gruntów
przyległych do pasa drogowego z zachowaniem zasady zajmowania jak najmniejszej powierzchni terenu
poza pasem drogowym (minimalizacja koniecznych wykupów)”, to rolą projektanta będzie określenie
konkretnej ilości działek poza pasem drogowym.
Pyt. 3
Czy według Państwa niezbędne jest zlecenie wykonania tymczasowej organizacji ruchu projektantowi?
Czy nie powinien tymczasową organizacji ruchu opracowywać wykonawca robót, który wie jakimi
maszynami będzie dysponował, w jaki sposób będzie prowadził budowę oraz będzie wiedział na jakie
etapy podzielić inwestycję?
Odp. 3
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu należy do projektanta.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
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