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Wg rozdzielnika :
Dotyczy : zamówienia publicznego pn.
Dokumentacja projektowa przebudowy ulic:
Morcinka, Szpitalnej,
Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją
oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Lwówku Śląskim

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 odpowiada na pytania Wykonawców:
W związku z ogłoszonym przetargiem na opracowanie dokumentacji projektowej jw. , uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe zapytania.
Pytanie 1.
Zamawiający pisze:
Przy przebudowie ulic należy przewidzieć zwiększenie ilości miejsc postojowych i parkingowych, ukształtowanie towarzyszącej zieleni, propozycje wydzielenia działek, które Gmina mogłaby przejąć od właścicieli w celu zwiększenia
ilości miejsc postojowych i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonawca projektów uzyska decyzję pozwolenia na budowę lub informację o braku sprzeciwu zgłoszonych robót z organu administracji architektonicznej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnictwo obejmuje również złożenie oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.
1.1.Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie procedury uzyskania Zgody na Realizację Inwestycji
Drogowej w trybie tzw. „specustawy o drogach"?
1.2. Kto poniesie ewentualny koszt podziału działek a jeżeli Wykonawca prac projektowych - to jaką ilość
podziałów należy przyjąć ?
odpowiedź :
ad 1.1. Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia uzyskania Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej w trybie tzw.
„specustawy o drogach"?
ad 1.2. Wykonawca ma przedstawić propozycje wydzielenia działek , które Gmina mogłaby przejąć
Pytanie 2.
Zamawiający pisze: „Teren został wpisany do rejestru zabytków pod nr 383 w dniu 25.11.1956r."
2.1. Czy przedmiot zamówienia znajduje się w całości w strefie konserwatorskiej ? Jeśli nie - to które ulice i w której kategorii (strefie) konserwatorskiej ?
2.2.Czy inwestycja ma pokrycie (w całości a jeśli w części to które działki indeksowane w SIWZ) w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego?

odpowiedź :
ad.2 .1.Przedmiot zamówienia znajduje się w całości w strefie konserwatorskiej
ad.2.2.Inwestycja ma w całości pokrycie w w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego?
Pytanie 3.
Czy drogi będące przedmiotem zamówienia posiadają statut dróg gminnych (co powinno być potwierdzone właściwą
uchwałą) ?
odpowiedź :
ul. Słowackiego nie jest droga gminną w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych
Pytanie 4.
Czy można składać ofertę częściową (np. na przebudowę dróg bez zagospodarowania terenu pod parkingi) ?
odpowiedź :
Nie można
Pytanie 5.
Załącznik nr 5 (tabela elementów scalonych) nie przewiduje wykonania projektów organizacji ruchu a wcześniej w SIWZ
jest mowa o ich sporządzeniu. Gdzie w tabeli należy ująć koszt sporządzenia projektów ORD / ORZ ?
odpowiedź :
Koszty sporządzenia projektów organizacji ruchu ORD/ORZ można ująć w projekcie wykonawczym
Pytanie 6.
8. Czy Zamawiający dysponuje pasami drogowymi adekwatnymi do klas dróg, zgodnie z Rozp. ws. warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie a planowane poszerzanie wynika tylko z potrzeby powiększenia liczby
miejsc parkingowych ?
odpowiedź :
Zamawiający dołączył do SIWZ mapy ewidencji gruntów , mapy zasadnicze , Wykonawca winien ocenić możliwości poszerzenia dróg i powiększenia liczby miejsc parkingowych

Pytanie 7.
Przebudowa ul. Gustawa Morcinka obejmuje wg SIWZ „nawiązanie do drogi wojewódzkiej przy Alei Wojska Polskiego". Czy
projekt ma obejmować skrzyżowanie z drogą wojewódzką ?
odpowiedź :
Projekt ma być adekwatny do potrzeb przebudowy ulicy i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
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