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WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA oFERTowEGo

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudotvy budynku szkoĘ w Zamieniu

Zamawtający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

zapytania ofertowego pn. Wykonanie dokumentacji projehtowej rozbudowy budynku szkoły

w Z a mi e n i u, udziela odp owi edz i na zapfianie j aki e wpłynęło do Zamawiaj ące go :

Pytanie 1:

Do kogo na|eży złożyó wniosek o warunki na wykonanie drugiego Ąazdu? Czy przyhegły pas

drogowy jest drogą wojewodzką czy przekazano go gminie? Czy w zakresie projektu jest

projekt zjazdu?

odpowiedź:

w ramach zamówienia projektant zobowiąany jest do zaprojektowania zjazdll do

rozbudowanej części szkoły z drogi przyległej do drogi krajowej nr 50. W tym celu nalezy w

imieniu Zamawiającego uzyskaó zgodę Starosty Mińskiego na dysponowanie gruntem na cele

budowlane oraz wystąpió o wydanie warunków na wykonanie zjazill. Przyległy pas drogowy

( dz. nr. 29812) stanowi własnośó Skarbu Państwa w zarządzie Starosty Powiatu Mińskiego.

Pvtanie 2:

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę: w którym momencie następuje zapłata za nadzory i
aktualizację kosztorysów?

Odpowiedź:

Całośó wynagrodzenia płatna będzie przelewem po odbiorze dokumentacji na podstawie

podpisanego protokołu odbioru oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.



Na podstawie $10 ust. 1 zawartej Umowy stanowiącej załącznik nr 4 do Zap7Ąania ofertowego

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwesĘcją wykonywaną na

podstawie dokumentacji pĄektowej, o któĘ mowa w $1 Umowy, bez dodatkowych płatności.

Zgodnie z $10 ust. 6 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru

autorskiego z częstotliwościąuzależnioną od postępu robót oraz na wenvanie Zamawiającego w czym

nie więcej niż 10 pobytów w okresie trwania umowy bez dodatkowego wynagrodzenia.

W ramach zamówienia projektant zobowiązany jest do dokonywania maksymalnie dwukrotnej

aktua|izacji kosztorysów inwestorskich na pisemne żądanie Zamawiającego w okresie 3 lat od

uryskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Pvtanie 3:

ad. VIII dot. zabezpieczenia: czy dobtze rozumiem' Że przedpodpisaniem umowy projektant
ma wpłació na konto zamawiającego 50ń wartości projektu?

odpowiedź:

Potwierdzamy. Zgodnie zRozdziałem VIII pkt 1) Zap5Ąaniaofertowego ,,Przcd zawarciem umowy

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 50ń

łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.(...)''

uP.


