
Uzupełnienie do opisu przedmiotu zamówienia
 dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 euro
na  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  zadania
inwestycyjnego  pn.  "Zagospodarowanie  terenu  na  osiedlu  Dobrzyńska  na  obszarze
Centralnego Parku Rekreacji".

1.  W załączonej na stronie postępowania przetargowego „Koncepcji  zagospodarowania
osiedla Dobrzyńska” - opracowanie urbanistyczne wieloetapowe określono powierzchnię
„Jednostki  bilansowej  nr  3”  z  uwzględnieniem  między  innymi:  powierzchni  zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów komunikacji wewnętrznej, terenów zieleni otwartej,
a także strukturę własności gruntów z podziałem na grunty stanowiące własność Gminy,
Spółdzielni Mieszkaniowej i Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
2.  W  załączniku  graficznym  do  „opisu  przedmiotu  zamówienia”,  jak  i  samym  opisie
przedmiotu  zamówienia  określono  granice  terenu  dla  jakiego  należy  opracować
kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową.
3.  W  celu  prawidłowego  wykonania  kompletnej  dokumentacji  technicznej  Wykonawca
powinien uzyskać między innymi  np.  warunki  techniczne oświetlenia zaprojektowanych
ciągów pieszo-rowerowych.  Z  wydanych warunków będzie  wynikało  miejsce  z  którego
będzie zasilane to oświetlenie, dlatego też w opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono
zapis dotyczący możliwości ingerencji w inne działki.
4.  Teren objęty projektowaniem został podzielony na 3 etapy, które docelowo mogą ulec
uszczegółowieniu  na  spotkaniach  roboczych,  które  będą  się  odbywały  w  siedzibie
Zamawiającego,  jednak  granice  całego  opracowania  w  żadnym  wypadku  nie  ulegają
zmianie.  Dla  każdego  z  3  zakresów określonych   w  załączniku  graficznym  do  opisu
przedmiotu  zamówienia  wykonawca  opracuje  odrębne  projekty  budowlane  i  projekty
wykonawcze według określonych ostatecznie powierzchni oraz według branż.
5.  „Koncepcja  zagospodarowania  osiedla  Dobrzyńska”  -  opracowanie  urbanistyczne
wieloetapowe  określa,  że  retencjonowanie  wód  opadowych  wraz  z  tworzeniem  pól
filtrujących i oczyszczających wodę opadową jest możliwe z zastosowaniem roślinności
rodzimej pełniącej funkcję biologiczną i filtrującą.
6.  W załączonym na stronie „opisie przedmiotu zamówienia” określono, że na spotkania
robocze,  które  mają  na  celu  sprawną  realizację  projektu  będą  zapraszani  jedynie
przedstawiciele grupy mieszkańców i Rady Mieszkańców Osiedla.
7. W chwili obecnej nie można określić wszystkich działek na których będzie realizowany
projekt.  To  Wykonawca na etapie  opracowywania  koncepcji  i  projektów określi  działki,
które będą niezbędne dla prawidłowego opracowania dokumentacji.
8.  Zamawiający  nie  będzie  modyfikował  „opisu  przedmiotu  zamówienia”  w  zakresie
uzyskania zgód od wszystkich właścicieli gruntów.
9.   Tabela  elementów  scalonych,  która  jest  częścią  składową  „opisu  przedmiotu
zamówienia”  jest  przez  Zamawiającego  wymagana,  i  zgodnie  z  zapisami  we  „wzorze
umowy” Wykonawca dostarczy opracowaną według wzoru tabelę w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy.
10.  Zamawiający  korzystając  z  całej  wiedzy jaką  posiadał  przygotował  i  zamieścił  na
stronie  wszystkie  informację  jakimi  dysponował  i  z  naszego  punktu  widzenia  są
wystarczające  do  wyceny  prac  projektowych.  Prawidłowa  wycena  prac  projektowych
(tabela elementów scalonych) powinna wynikać z doświadczenia w projektowaniu, którą
Wykonawca jest zobowiązany się wykazać przy składaniu oferty.
11. Zaprojektowanie toalety publicznej nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
12.  W „opisie  przedmiotu  zamówienia”  nie  przewidziano  obiektów  kubaturowych.
Załączony  na  stronie  postępowania  przetargowego  „opis  przedmiotu  zamówienia”
przedstawia założenia projektowe i elementy jakie powinny znaleźć się na terenie objętym
projektowaniem.
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13.  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  zmianę  terminu  wykonania  i  przedstawienia
zaproponowanych rozwiązań zagospodarowania terenu z 3 tygodni na 6 tygodni od daty
podpisania umowy. 
14.  Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy, który
został określony w "opisie przedmiotu zamówienia" i "wzorze umowy".
15.  Wykonawca  zgodnie  z  zapisem  §  5  wzoru  umowy  powinien  wykonać  wszelkie
wymagane przepisami czynności umożliwiające prawidłową realizację zadania.
16. Ze względu na to, iż wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe Wykonawca
w składanej ofercie powinien oszacować i uwzględnić wszystkie możliwe koszty związanie
z prawidłowym opracowaniem dokumentacji  technicznej,  w tym np.  ewentualne kolizje
energetyczne. 
17. Zapisy przytoczone we "wzorze umowy" nie dotyczą informacji publicznie dostępnych.
Klauzula  dotyczy dostępu  do  informacji  znajdujących  się  w  zasobach  Urzędu  Miasta
Płocka,  nie  mających  charakteru  informacji  publicznej  (przez  co  rozumiemy  także
informacje powszechnie dostępne).
Mając na względzie powyższe zapisy w umowie nie wymagają wykreślenia,  natomiast
kwestia  dostępu  do  informacji  publicznej  uregulowana  jest  w  Ustawie  o  dostępie  do
informacji publicznej.
18.  Wykonawca  powinien  uzyskać  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane dla wszystkich działek objętych inwestycją.
19. Zamawiający informuje, że w § 4 ust 2 pkt. a) i b) przewidział przypadki umożliwiające
przedłużenie terminu realizacji umowy.
20.  W chwili obecnej nie jest możliwe określenie działek na których będzie realizowany
projekt.  To  Wykonawca na etapie  opracowywania  koncepcji  i  projektów określi  działki,
które będą niezbędne dla prawidłowego opracowania dokumentacji. 
W  związku  z  tym  Zamawiający  na  obecnym  etapie  (postępowanie  przetargowe)  nie
uzyskiwał żadnych zgód od właścicieli nieruchomości w celu scalenia lub podziału działek.
21. Teren objęty projektowaniem został podzielony na 3 etapy.
22.  Wykonawca  na  podstawie  informacji  zawartych  w  „opisie  przedmiotu  zamówienia”
i  „wzorze umowy”,  posiadanego doświadczenia, wiedzy technicznej  oraz na podstawie
wymagań wynikających  z przepisów techniczno-budowlanych, BHP i ppoż., w tym także
przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie prowadzonych prac, obowiązujących
Polskich Norm wyceni wszystkie czynności, badania, ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia,
nawet  te  które  nie  zostały  uwzględnione  i  opisane,  a  są  konieczne  do  prawidłowego
wykonania zamówienia.
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność składanych wniosków o wydanie
warunków,  decyzji,  uzgodnień  itp.,  w  tym  prawidłowego  zakresu  opracowania.
Zamawiający nie przewiduje zmiany, ani modyfikacji przedmiotowego zapisu.
24. Nie przewiduje się aktualizacji dokumentacji i kosztorysów.
25.  Zgodnie  z  §  5  ust.39  wzoru  umowy  w  ramach  wynagrodzenia  za  wykonanie
kompletnej  dokumentacji  budowlano-wykonawczej  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, a koszty za
ten nadzór należy uwzględnić w tabeli elementów scalonych. 
Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od możliwości finansowych Gminy, natomiast
ilość  pobytów  osób  pełniących  nadzór  autorski  nad  projektem  objętym  niniejszym
zamówieniem  uzależniona  jest  od  dokładności  i  szczegółowości  wykonania  przez
Wykonawcę dokumentacji projektowej.
26.  Zamawiający nie przewiduje dla Wykonawcy odszkodowania z tytułu odstąpienia od
umowy.  Zgodnie  z  §  11  ust.2  „wzoru  umowy”  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, które zostanie ustalone na
podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac.
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27.  Zamawiający wykreśla z  "wzoru umowy"  zapis: "Wykonawca zobowiązany jest nie
wprowadzać do budynku będącego siedzibą Zamawiającego osób trzecich."


