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W Y J A S N lEN I E Nr 1
TRESel ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przekazuj~ tresc zapytania wraz z wyjasnieniami dotyczqcymi
zapytania ofertowego ZP.271.Z0.2.2016 ogfoszonego przez Gmin~ Baboszewo
(pow. pfonski) na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie.

Pytanie nr 1
Czy teren inwestycji zlokalizowany jest:
a) w obszarze zalewowym, dla ktorego naleiy w RZGW uzyskae decyzj? zwalniajqcq,
b) na terenie ochrony konserwatorskiej,
c) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym
d) w odleglosci blizej niz 50m od walu przeciwpowodziowego?
Odpowiedz:
Teren inwestycji nie zlokalizowany jest w obszarze zalewowym, dla ktorego nalezy w RZGW
uzyskac decyzj~ zwalniajClcCl, na terenie ochrony konserwatorskiej, na obszarze NATURA 2000
lub innym obszarze chronionym, w odlegfosci blizej niz 50m od walu przeciwpowodziowego?

Pytanie nr 2
Prosimy 0 zmian? w sposobie naliczania kar umownych, polegajqcq na zamianie we wzorze
umowy w § 13 ust. 1 pkt 3) i 4) slowa " opoinienie " na slowo "zwloka ", poniewaz kary
umowne powinny bye placone za sytuac)? wynikajqcq z winy Wykonawcy czyli zwlok?
Pytanie nr 3
W § 13 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy podana jest wysokose kar umownych jakq Wykonawca zaplaci
Zamawiajqcemu za opoinienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Przyj?ta wysokose kary tf 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki jest wartosciq bardzo wysokq, co moze bye
krzywdzqce dla Wykonawcy.
Prosimy 0 zmian? wysokosci tej kary na wysokose powszechnie stosowanq przy pracach projektowych
tf 0.1 % wartosci przedmiotu zamowienia za kazdy dzien zwloki.

Pytanie nr4
W § 13 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy podana jest wysokose kar umownych jakq Wykonawca zaplaci
Zamawiajqcemu za opoinienie w usuni?ciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Przy)?ta wysokose
kary tf 0,5% wynagrodzenia umownego za kaidy dzien zwlokijest wartosciq bardzo wysokq, co moze
bye krzywdzqce dla Wykonawcy.
Prosimy 0 zmian? wysokosci tej kary na wysokose powszechnie stosowanq przy pracach projektowych
tf 0.1 % wartosci przedmiotu zamowienia za kazdy dzien zwloki.

Pytanie nr 5
W § 12 ust. 2 wzoru umowy podane sq okolicznosci, dla ktorych mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy. Prosimy 0 dodanie do tego ustr(pu, kolejnego punktu 0 trdci:
3) gdy wlasciwe organy admin istracji publicznej i instytucje uzgadniajqce nie wydaly wymaganych
decyzji administracyjnych lub uzgodnien w ustawowym terminie (np. w przypadku decyzji
srodowiskowej sq to 3 miesiqce) , a w przypadku zarzqdzajqcych, gruntami i mediami w terminie 1
miesiqca, a tabe w przypadku zmiany uzgodnienia, bqdi wniesienia po wydaniu tych decyzji lub
uzgodnien dodatkowych wymogow skutkujqcego koniecznosciq dokonania zmian lub uzupelnien w
projekcie.
Powyzsze okolicznosci, ktore mogq wydlutyc term in wykonania przedmiotu, nie wynikajq z winy
Projektanta.
Odpowiedz na pytania od nr 2 do nr 5
Zapisy § 12 i §13 wzoru umowy pozostajct bez zmian.

Pytanie nr 6
Zgodnie ze specyjikacjq oraz wzorem umowy termin wykonania dokumentacji projektowej okrdlony
zostal na 120 dni od podpisania umowy. Termin ten jest niemozliwy do wypelnienia ze wzglr(du na
podstawowe sprawy formalne oraz decyzje konieczne do uzyskania tj.:
- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejqcego, uzyskanie podstawowych materialow np. wypisy i
wyrysy z ewidencji gruntow, mapy zasadnicze, mapy do celow projektowych itp. wykonanie koncepcji
projektowej i uzgodnieniejej z Zamawiajqcym oraz Utytkownikiem - okres ok. 1,5 miesiqca
- przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko (bez raportu oddzialywania inwestycji na
srodowisko) - minimum 3 miesiqce,
- uzyskanie decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego- okofo 2 miesir(cy,
-uzgodnienie projektu w Sanepidzie, w zespole uzgodnien dokumentacji projektowej w Starostwie
Powiatowym i inne- okolo 1 miesiqca

Jednoczesnie rozpoczr(cie prac projektowych moze nastqpic dopiero po podpisaniu umowy.
Podsumowanie: Prace inwentaryzacyjne oraz uzyskanie niezbr(dnych materialow trwac br(dq okolo 1,5
miesiqca. Nastr(pnie dla zakresu projektu opisanego w specyjikacji, konieczne jest przeprowadzenie
oceny oddzialywania na srodowisko srodowiskowej, co trwa min. 3 miesiqce od zlozenia wniosku. Po
uzyskaniu decyzji srodowiskowej mozna skladac wniosek 0 decyzjr( lokalizacyjnq, w przeciwnym razie
decyzja lokalizacyjnajest niewazna (okres uzyskiwania decyzji okolo 2 miesir(cy). Dopiero po
uzyskaniu decyzji srodowiskowej, a nastr(pnie decyzji lokalizacyjnej projekt nalety uzgodnic w
Sanepidzie, u rzeczoznawcow, na ZUDZie itp. oraz u Zamawiajqcego (okres okolo 1 m-ca).
Jak widac minimalny, realny czas wykonania dokumentacji projektowej wynosi okolo 7,5 miesiqca tj.
ok. 220 dni. Wyznaczony przez Zamawiajqcego termin zakonczenia zadania na 120 dni od podpisania
umowy jest wir(c znacznie zanizony.
W zwiqzku z powyzszym prosimy 0 zmianr( terminu realizacji zadania na okres 220 dni od podpisania
umowy.
Odpowiedz:
Wyznaczony przez Zamawiajctcego termin wykonania przedmiotu umowy na 120 dni od
podpisania umowy pozostaje bez zmian.
Zgodnie z § 5 ust.1 wzoru umowy jako termin wykonania dokumentacji projektowej b~dzie
uznany dzien, w kt6rym Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajctcego wniosek 0 pozwolenie na
budow~ wraz z komp1etnct dokumentacja projektowct.

Pytanie nr 7
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi nadzor autorski. W zwiqzku z tym, ze bez doprecyzowania
ilosci pobytow u Zamawiajqcego w ramach pelnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca nie jest w
stanie prawidlowo sporzqdzic oferty, prosimy 0 sprecyzowanie zakresu pelnienia nadzoru autorskiego
m.in. 0 podanie jakiej ilosci pobyt6w na budowie lub w siedzibie Zamawiaj,!cego bydzie wymagal

Zamawiaj,!cy od Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego oraz 0 czas trwania tego nadzoru ( koszt
wyjazdu obecnie, a koszt wyjazdu np. za Slat bydzie zdecydowanie rozny).
Odpowiedz:
ZamawiajClcy w §3 ust.1 pkt 4 wzoru umowy okreslif zakres pefnienia nadzoru autorskiego.

Pytanie nr8
Prosimy 0 zmianr: terminu skladania o/ert na okres min. 3 dni od przekazania przez Pafzstwa
odpowiedzi na pytania.
Odpowiedz:
Termin zfoienia oferty pozostaje bez zmian tj. 19 lutego 2016 r.
Zamawiajqcy zmienia godzin~ otwarcia ofert z 10
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na godzin~ 1400 •
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