Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Jelenia Góra, 31.10.2019 r.
RZ.271.24.2019
WYJAŚNIENIA i ZMIANATREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących
ul. Ogińskiego z ul. Wiejską (do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr)
w Jeleniej Górze – Etap I” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)
w ramach zadania: „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców
Śląskich”
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.24.2019.
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, że
wpłynęły zapytania o następującej treści:
PYTANIE NR 1
„Proszę o zmianę terminu wykonania Etapu I – z 28.02.2020 roku na 120 dni od zawarcia
umowy, etapu II – wykonania robót budowlanych do 30.09.2020 r.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zamawiający zmienia zapis:
1) pkt 8 Tomu I SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„8. Termin wykonania zamówienia ustala się następująco:
a) przekazanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę – do 120 dni od daty podpisania umowy
(data podpisania protokołu przekazania – odbioru dokumentacji projektowej wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
z uwzględnieniem zapisu § 7 Tomu II SIWZ),
b) termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 08.09.2020 r. (data
zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego),
c) termin zakończenia zadania
– do dnia 15.09.2020 r. (data podpisania
protokołu końcowego odbioru robót budowlanych).
2) § 3 Tomu II SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy ustala się następująco:
1. przekazanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę – do 120 dni od daty podpisania umowy (data
podpisania protokołu przekazania – odbioru dokumentacji projektowej wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
z uwzględnieniem zapisu § 7 Tomu II SIWZ),
2. termin zakończenia robót budowlanych – do dnia 08.09.2020 r. (data zgłoszenia
kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego),
3. termin zakończenia umowy – do dnia 15.09.2020 r. (data podpisania protokołu
końcowego odbioru robót budowlanych).
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 613259-N2019 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2019 r. w zakresie
okresu, w którym realizowane będzie zamówienie.
PYTANIE NR 2
„Proszę o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na dopuszczone przez
Prawo Zamówień Publicznych np. -2%”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zamawiający podtrzymując zapisy SIWZ kierował się planowaną kwotą, która pozostanie
na okres rękojmi, a która to kwota powinna realne zabezpieczać interes Zamawiającego.

PYTANIE NR 3
„Proszę o informację jak Wykonawca ma się odnieść do wykonania dokumentacji na podstawie
PFU, w związku ze zmianą rozporządzenia sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o PFU, jednakże wszelkie niezgodności
parametrów technicznych z warunkami technicznymi wynikających z Rozporządzenia
ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
należy doprowadzić do stanu zgodnego z ww. Rozporządzeniem, z tym że od km 0 + 000,00
do km 0 + 340,00 należy wykonać ciąg pieszo - rowerowy zgodnie z aktualnym
rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jako ciąg pieszo – rowerowy o szerokości
3 m, od km 0 + 340,00 do km 0 + 375,00 należy wykonać jako ciąg rowerowy o szerokości
2,5 m, łącznik pomiędzy ul. Wiejską a ul. Ogińskiego należy wykonać jako ciąg pieszo –
rowerowy o szerokości 3 m. Należy dostosować organizację ruchu do powyższych zmian.
PYTANIE NR 4
„Proszę o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni w celu rzetelnego przygotowania
oferty.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4
Zamawiający zmienia treść:
1. Pkt 15 Tomu I SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
15. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:
Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29,
pokój nr 22, 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
2.

13 listopada 2019r.

do godz.

10:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój 22,
58-500 Jelenia Góra

Nr postępowania: RZ.271.24.2019
„Budowa ciągów pieszo-rowerowych łączących ul. Ogińskiego z ul. Wiejską (do kładki
dla pieszych nad rzeką Bóbr) w Jeleniej Górze – Etap I”
(zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”).
w ramach zadania: „Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich”.
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 13 listopada 2019 r. godz. 11:00
2. Pkt 16 Tomu I SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
16. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra,
Wydział Zamówień Publicznych, ul. Sudecka 29, pokój nr 21, 58-500 Jelenia Góra,
Polska
w dniu

13 listopada 2019 r.

o godz.

11:00

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia ogłoszenie o zamówieniu nr 613259-N-2019
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.10.2019 r. w zakresie terminu
składania ofert.
PYTANIE NR 5
„Proszę o informację, który wariant przebiegu ścieżki ma być zrealizowany? Do PFU zostały
dołączone 2 warianty.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5
Zamawiający informuje, że zrealizowany ma być wariant opisany w PFU: Rys. 02 PZT_wer1.

PYTANIE NR 6
„Proszę o podanie wymaganych parametrów wiaty przystankowej.”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6
Parametry wiaty zlokalizowanej w miejscu zagospodarowanym dla odpoczynku rowerzystów
i pieszych opisane są w PFU (TOM I – PFU str. 19).
PYTANIE NR 7
„Proszę o informację, czy w ramach realizacji zadania wymagany jest nadzór archeologiczny?”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7
Zamawiający informuje, że koszt nadzoru archeologicznego (o ile wystąpi), o którym mowa
w PFU na stronie 7 i 10 będzie do poniesienia po stronie Zamawiającego.
PYTANIE NR 8
„Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie obramowania ścieżki
z obrzeży 8 x 30 w miejsce proponowanych oporników 12 x 25?”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu
ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łużniak

