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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dokumentacja
projektowa budowy ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra.

W dniu 30 listopada 2020 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań
wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 3.1.:

Wyjaśnienie 3.1:
Zamawiający informuje, że dokumentację projektową należy opracować zgodnie z założeniami
przyjętymi do programu funkcjonalno – użytkowego „Budowy ścieżki rowerowej relacji Otyń –
Niedoradz – Zatonie”, opracowanym w miesiącu kwietniu 2020 r. przez Pracownię Projektową
ARCHIDROG, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.
Działka o nr ew. 548/8 (podany numer dz. 548/6 jest niewłaściwy) w Gminie Otyń, Obręb Niedoradz
stanowi użytek Tk i jest terenem zamkniętym. Według wiedzy Zamawiającego jest to jedyne miejsce,
gdzie projektowana infrastruktura przecina linię kolejową.
Ponadto Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje wiedzą w zakresie możliwości
wystąpienia ewentualnych kolizji projektowanego układu komunikacyjnego z infrastrukturą podziemną
zlokalizowaną na terenach kolejowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozwiązań
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projektowych, w przypadku gdyby okazało się, że wykonanie robót budowlanych w oparciu o
zaproponowane rozwiązania w programie funkcjonalno – użytkowym generowałyby znaczne nakłady
finansowe po stronie Zamawiającego w wyniku konieczności usuwania kolizji na terenach
zamkniętych.
Pytanie 3.2:

Wyjaśnienie 3.2.:
Zamawiający informuje, że utrzymuje w mocy zapisy dotyczące opracowania dokumentacji
geodezyjnej, o której mowa w programie funkcjonalno – użytkowym.
Pytanie 3.3.:

Wyjaśnienie 3.3:
Zamawiający informuje, że utrzymuje w mocy zapisy dotyczące badań podłoża gruntowego, o których
mowa w programie funkcjonalno – użytkowym.
Pytanie 3.4.:
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Wyjaśnienie 3.4.:
Zamawiający informuje, że z w założeniach przyjętych do programu funkcjonalno – użytkowego
„Budowy ścieżki rowerowej relacji Otyń – Niedoradz – Zatonie”, opracowanego w miesiącu kwietniu
2020 r. przez Pracownię Projektową ARCHIDROG, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań nie
uwzględniono wykonania projektu kanału technologicznego i takowego Zamawiający nie będzie
wymagał.
Pytanie 3.5.:

Wyjaśnienie 3.5.:
Zamawiający informuje, że dokumentację projektową w zakresie oświetlenia przejazdów rowerowych
i przejść dla pieszych należy opracować zgodnie z rozdziałem 2 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999
r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej
ofercie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

