Kobyłka, 28.06.2021 r.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego WI.7021.1.20.2021 .
Dotyczy: zapytania ofertowego WI.7021.1.20.2021 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji deszczowej do planowanego remontu ul. Zacisznej w Kobyłce

1.

Czy droga w której zamawiający planuje wykonać niniejsze zamówienie podlegać
będzie rozbudowie/przebudowie/ remontowi? Jeśli tak, to czy zamawiający
dysponuje dokumentacją branży drogowej wraz ze wskazaniem lokalizacji
projektowanych wpustów drogowych odwadniających drogę? Jeśli tak, to czy
zamawiający przekaże ww. dokumentację w dniu podpisania umowy?

Ulica Zaciszna będzie podlegała remontowi.
Zamawiający nie posiada dokumentacji branży drogowej.
2.

Jeśli zamawiający dysponuje dokumentacją projektową branży drogowej dla ww.
ulicy, to czy na pewno konieczne jest wykonanie nowych map do celów
projektowych i dokumentacji geologicznej? Jeśli zamawiający dysponuje ww.
opracowaniami to czy udostępni je po podpisaniu umowy?

Zamawiający nie posiada dokumentacji branży drogowej.
3.

Czy zamawiający dysponuje warunkami technicznymi na wykonanie kanalizacji
deszczowej? Czy wykonawca ma je pozyskać? Jeśli pozyskanie warunków należy do
wykonawcy, to w jakim czasie zamawiający (lub zarządca sieci) wyda warunki
techniczne i czy za wydanie warunków technicznych pobierana jest opłata?
Wykonawca powinien pozyskać warunki techniczne na wykonanie kanalizacji deszczowej z
UM Kobyłka. Za uzyskanie warunków Zamawiający nie pobiera opłat.

4.

Czy projektowana kanalizacja deszczowa w całości znajduje się na działkach
należących do zamawiającego? Jeśli nie to kto jest właścicielem ww. działek i czy do
wykonawcy należeć będzie uzyskanie zgody na lokalizację urządzeń.
Lokalizacja kanalizacji deszczowej wskazana z zapytaniu jest na terenie, której
właścicielem jest UM Kobyłka. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu
założenia lokalizacji kanałów, studni i wpustów ulicznych.

5.

Czy teren na którym projektowana będzie kanalizacja jest objęty ochroną
konserwatorską?
Teren w obrębie skrzyżowania ul. Czarnej Kawki i ul. Zacisznej jest zlokalizowany na
obszarze objętym ochroną konserwatorską.

6.

Czy teren na którym projektowana będzie kanalizacja znajduje się na obszarze
natura 2000?
Obszar ten nie znajduje się na obszarze natura 2000.

7.

Proszę również o potwierdzenie, że w zakres opracowania nie wchodzi projekt
czasowej organizacji ruchu.
Projekt czasowej organizacji ruchu nie wchodzi w zakres opracowania.

8.

Czy teren inwestycji
przestrzennego?

jest

objęty

miejscowym

planem

zagospodarowania

Tak, teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kierownik Wydziału Infrastruktury
Magdalena Wachłaczenko

