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Chorzele, 05.06.2018r.

WROZ.271.23.2018

Wyjaśnienia do treści zaproszenia do złożenia oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie poniżej 30 000 tys. euro
Numer sprawy: WROZ.271.23.2018
Nazwa zadania: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dia zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele"

Pytanie 1
W związku z uzyskaniem zgody konserwatora zabytków na prowadzenie prac należy przewidzieć
min.14 dnia na opracowanie koncepcji oraz 30 dni na uzgodnienia. W zależności od treści opinii
konserwatorskiej może być konieczne spełnienie kolejnych wymagań, których uzgodnienie może
potrwać 2-3 msc. W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu o co najmniej 3 miesiące
na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji prac.

Pytanie 2
Dokumentacja geologiczna inżynierska- czas oczekiwania na zatwierdzanie 3-4 miesiące. W związku
z tym prosimy o wydłużenie umowy o 4 miesiące.
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji prac.

Pytanie 3
Budynek socjalno- biurowy- w formie kontenerowej- nie spełnia aktualnych warunków technicznychprosimy o informację, czy można budynek wykonać w technologii tradycyjnej?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza wykonania budynku socjalno- biurowego w technologii tradycyjnej.

Pytanie 4
PFU pkt.2.3.2 (s.l9) oraz wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr
25/2017/2018 pkt. 2. ppkt. c) jest możliwe zastąpienie pokrycia dachowego z dachówki bądź blachodachówki na blachę trapezową?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie pokrycia dachowego z dachówki na blachę trapezową.
Pytanie 5
Czy zaakceptowane zostaną na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę -w przypadku wiaty odchyłki od wymagań z decyzji lokalizacyjnej, t j.;
- rozbieżność w długości elewacji frontowej, powierzchni zabudowy - przynajmniej o 1 % (W PFU
mowa o wiacie 12 x 6m - proponowana pomieści tylko 2 boksy);
- zmiana dachu z dwuspadowego na jednospadowy ?
Odpowiedź
Należy wykonać zgodnie z decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2018r. do godz. 10:00.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia do złożenia
oferty i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówie
nia.
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