POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 12 kwietnia 2021 r.
BZP.272.1.2.2021

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej
nr 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612”
Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Powiat Karkonoski – Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na pytanie dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.
Pytanie: W związku z zapisami rozdziału VI pkt 3 ppkt 5 SWZ "Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania w imieniu Inwestora (Zamawiającego) prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub [...]" oraz pkt 3 ppkt 6 OPZ, proszę o wyjaśnienie
treści SWZ:
1. Czy ewentualne projekty podziału nieruchomości niezbędne do złożenia wniosku o ZRID
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego?
2. Jeżeli projekty podziału nieruchomości ma wykonać Wykonawca prosimy o podanie ilości
działek do podziału jakie należy uwzględnić w cenie oferty.
3. Jeżeli na obecnym etapie Zamawiający (podobnie jak Wykonawca) nie może określić ilości
działek do podziału, prosimy o podanie ilości szacunkowej jaką należy uwzględnić w cenie oferty
oraz zmodyfikowanie formularza oferty w celu wprowadzenia ceny jednostkowej za podział
jednej działki.
Powyższe wyjaśnienia są niezbędne w celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz
równoważności ofert.
Odpowiedź: Przebiegi granic działek przyległych do pasa drogowego nie są jednoznaczne.
Z ogólnodostępnych danych wynika, że miejscowo występują przewężenia pasa drogowego,
ale określenie chociażby przybliżonej liczby działek do podziału może odbyć się dopiero
po opracowaniu mapy do celów projektowych i wpasowaniu w istniejący pas drogowy
zakładanego zakresu szerokości przebudowy drogi zgodnie z założeniami projektowymi.
Z uwagi na gęstą zabudowę mieszkaniową oraz zagospodarowanie działek, przebudowa drogi
powiatowej ograniczać się będzie na przeważającym odcinku do szerokości drogi istniejącej
z miejscowymi korektami pasa drogowego i przyległych działek.
Zamawiający informuje, że otrzymane pytanie dotyczące treści SWZ oraz udzielone
wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie wprowadzi zmiany w treści
Załącznika Nr 9 do SWZ – w celu dostosowania zapisów powyższego dokumentu
do udzielonych wyjaśnień.
Zmodyfikowany Załącznik Nr 9 do SWZ zostanie udostępniony do pobrania na stronie
internetowej prowadzonego postępowania (zastępując dotychczasową – nieobowiązującą
po dokonanej zmianie – wersję w/w dokumentu.
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