POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE

Jelenia Góra, dnia 19 marca 2021 r.
BZP.272.2.5.2021
Wyjaśnienia dotyczące treści Rozeznania cenowego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Sporządzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych
Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku”
Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi
na pytania dotyczące treści Rozeznania cenowego:
Pytanie 1.: Czy ze względu na sytuację pandemiczną Zamawiający przewiduje inną formę
odbioru poszczególnych projektów niż osobiście w siedzibie Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że pomimo sytuacji pandemicznej, charakter
przedmiotowych projektów stanowi odpowiedź na zalecenia powołanej przez Starostę
Karkonoskiego - Komisji ds. analizy organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach
powiatowych i gminnych, która to reaguje na wnioski mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa
na drogach. Mając powyższe na względzie, Zamawiający nie widzi możliwości działania
zdalnego w zakresie projektowania oraz przekazywania sporządzonych projektów.
Drogi w powiecie karkonoskim z uwagi na górski charakter zagospodarowania terenu będą
wymagały niejednokrotnie wspólnej wizji w terenie z pracownikami Wydziału Dróg (czasem
z udziałem innych podmiotów) w celu prawidłowej interpretacji warunków określonego zlecenia
i spełnienia wymagań zainteresowanych stron.
W związku z powyżej udzieloną odpowiedzią, Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu
zamówienia w Rozeznania cenowym – zaproszeniu do złożenia oferty - poprzez jego
doprecyzowanie w zakresie wymagań Zamawiającego dotyczących pojawienia się konieczności
odbycia wspólnej wizji w terenie - Wykonawcy z pracownikami Wydziału Dróg (czasem
z udziałem innych podmiotów) w celu prawidłowej interpretacji warunków określonego zlecenia
i spełnienia wymagań zainteresowanych stron.

Pytanie 2.: Czy w ramach wykonania projektów stałej organizacji ruchu przewidują Państwo
wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nie przewiduje projektów sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniach.
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Pytanie 3.: Czy termin na wykonanie projektu tj. np 30 dni jest to termin, w którym należy
doprowadzić do zatwierdzenia projektu? Biorąc pod uwagę fakt, że projekt należy wykonać,
zaopiniować i zatwierdzić termin wydaje się niemożliwy do dochowania.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że tak jak wynika z odpowiedzi na pytanie nr 1,
okres 30 dni na wykonanie zlecenia ma ścisłe powiązanie z rodzajem krótkich stosunkowo
projektów, które będą szybką i niezwłoczną odpowiedzią na występujące zagrożenia w ruchu
drogowym. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że taka realizacja jest możliwa.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zapisy umowy (§11 ust.1) przewidują możliwość
wydłużenia terminu realizacji zlecenia.
Pytanie 4.: Jakiej mniej więcej długości przewidują Państwo odcinki dróg dla projektów
organizacji ruchu. Czy są to raczej krótkie odcinki, czy możliwe jest np zlecenie projektu stałej
organizacji ruchu dla 5 km drogi gdzie ustawić należy np do 20 sztuk znaków.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że większość zleceń będzie dotyczyła krótkich
odcinków dróg, a w przypadku większej ilości znaków (np. do 20 szt.) niewykluczone
są dłuższe odcinki. Zlecenia stosownie do prac Komisji ds. analizy organizacji
i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych, będą zlecane i realizowane
na bieżąco w wyniku zaistniałych potrzeb.

Otrzymane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Rozeznania cenowego oraz udzielone
wyjaśnienia stają się integralną częścią Rozeznania cenowego i będą wiążące przy składaniu
ofert.
Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami niezwłocznie dokona
zmiany treści Rozeznania cenowego – zaproszenia do złożenia oferty oraz projektu umowy –
Załącznika Nr 2 do Rozeznania cenowego – w celu dostosowania zapisów do udzielonych
wyjaśnień.
Wyjaśnienia oraz zmienione dokumenty dostępne będą na stronie internetowej
postępowania: http://bip.powiatkarkonoski.eu/7718/dokument/11955
Wykonawcy winni korzystać z dokumentu uwzględniającego zmiany z dnia 19.03.2021 r.
UWAGA: w związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianą treści Rozeznania cenowego,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do godz. 10:00 w dniu 25.03.2021 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Jarosław Kotliński; Powiat
Karkonoski - Wicestarosta
Data: 2021.03.19 12:59:10 CET

