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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Dokumentację projektowa ul. Polnej w Bruygc/z”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień na 
skierowane przez Wykonawcę zapytania do treści SIWZ w następujący sposób:
1. Ze względu, że Zamawiający posiada mapę do celów projektowych na obszarze 

zamówienia; czy Zamawiający potwierdza, że granica pasa drogowego jest 
jednoznacznie określona (została pomierzona przy sporządzaniu mapy do celów 
projektowych), a jej przebieg ma charakter prawny i poparty jest dokumentami 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach? 
Jeżeli nie, czy Zamawiający potwierdza, że wydłuży czas realizacji zadania oraz poniesie 
dodatkowe koszty związane z odszukaniem/wznowieniem/ustaleniem granic pasa 
drogowego ?
Odp. Zamawiający potwierdza, że lewa strona pasa drogowego jest jednoznacznie 
określona. Zamawiający nie potwierdza wydłużenia czasu realizacji zadania 
i poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ustaleniem granic pasa 
drogowego.

2. Czy Zamawiaj ący j est w posiadaniu aktualnego pomiaru wysokościowego pozwalającego 
na poprawne zaprojektowanie niwelety projektowanej trasy? Jeżeli tak, czy Zamawiający 
jest w stanie określić odstępy pomiędzy pomierzonymi przekrojami poprzecznymi 
istniejącej drogi (np. co 10, 15 mb)? Jeżeli nie, czy Zamawiający poniesie dodatkowe 
koszty związane z ich opracowaniem?
Odp. Zamawiający potwierdza, że jest w posiadaniu aktualnego pomiaru 
wysokościowego pozwalającego na poprawne zaprojektowanie niwelety 
projektowanej trasy. Zamawiający nie jest w stanie określić odstępów pomiędzy 
pomierzonymi przekrojami poprzecznymi istniejącej drogi. Zamawiający nie 
poniesie dodatkowych kosztów związanych z ich opracowaniem.

3. Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby podziałów jeżeli wystąpi taka 
konieczność ze względu na przyjęte rozwiązania projektowe? Czy Zamawiający poniesie 
dodatkowe koszty związane z ich opracowaniem?
Odp. Tak.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga projektu kanału technologicznego 
i posiada zgodę na odstępstwo?

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną 
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej 
ofercie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
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