Białystok, 25 czerwca 2020 r.
ZDM-X.271.4.2020.AH

Biuletyn Informacji Publicznej
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Aktualizację dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego
w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów Monte Cassino
i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą Pzp” informuję, iż w postępowaniu
wpłynęły pytania do treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jn.:
Pytanie 1
„Aktualizacja programu zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej
w granicach administracyjnych miasta Białegostoku wraz z racjonalnym rozmieszczeniem
zbiorników retencyjnych, rowów i odparowników – etap II”, zawiera propozycje zbiorników
retencyjnych, gdzie przewidywana jest budowa zbiornika retencyjnego z projektu przebudowy ul.
Monte Cassino, Łomżyńskiej – czy wykonawca ma ująć w wycenie projekt zbiornika retencyjnego?
Odpowiedź 1
Program zagospodarowania wód opadowych i rozbudowy kanalizacji deszczowej zawiera
propozycje lokalizacji zbiorników retencyjnych. Zakres zamówienia obejmuje m. in. opracowanie
projektów branżowych kanalizacji deszczowej, szczegóły budowy zbiornika retencyjnego w
okolicy ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku określą warunki techniczne
przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, o które wystąpi Wykonawca.
Pytanie 2
Czy załączona do SIWZ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje wszystkie
elementy przedsięwzięcia związanego z aktualizacją dokumentacji projektowej na budowę
Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów

Monte Cassino
i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną?
Odpowiedź 2
Przedmiot niniejszego zamówienia jest zawężony w stosunku do pierwotnego zakresu dokumentacji
projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku. Załączona do
SIWZ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem obowiązującym, choć nie
ostatecznym, w oparciu o zapisy której wykonawca opracuje aktualizację przedmiotowej
dokumentacji projektowej.
Pytanie 3
Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne określenie jaki jest zakres aktualizacji projektów
wykonanych na podstawie innego postępowania przetargowego. Brak tej informacji powoduje, iż
zakłócona jest równowaga pomiędzy Wykonawcami.
Odpowiedź 3
Zakres aktualizacji dokumentacji został określony w rozdz. III SIWZ.
Pytanie 4
Czy w ramach zadania będzie konieczność aktualizacji decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach z 2017 roku?
Odpowiedź 4
Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje konieczności aktualizacji decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, załączonej do SIWZ.
Pytanie 5
Czy w ramach zadania należy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czy po stronie
Wykonawcy jest tylko przygotowanie wniosku dla Zamawiającego?
Odpowiedź 5
Zgodnie z rozdz. III pkt 5 ppkt 2) SIWZ.
Pytanie 6
Czy w ramach zadania Wykonawca ma wykonać mapę podziału działek wraz ze stabilizacją
nowych punktów granicznych w terenie? Jeśli tak to prosimy i podanie liczby działek do podziału, a
także wprowadzenie takiej pozycji do zestawienia kosztów zadania.
Odpowiedź 6
Zgodnie z rozdz. III pkt 5 ppkt 10) SIWZ, ilość działek do podziału ok. 40 szt, w zestawieniu
kosztów zadania proszę to ująć w punkcie 2.19.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ,
jn.:
1) w rozdz. III pkt 5 ppkt 3):

„Projekty branżowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

drogowy,
kanalizacji deszczowej,
sygnalizacji świetlnej,
oświetlenia ulicznego,
kanalizacji sanitarnej (w zakresie budowy/przebudowy sieci),
kanalizacji teletechnicznej i światłowodu (w zakresie usunięcia kolizji),
sieci energetycznej (w zakresie usunięcia kolizji),
sieci wodociągowej (w zakresie budowy/przebudowy sieci),
sieci gazowej (w zakresie usunięcia kolizji),
sieci cieplnej (w zakresie usunięcia kolizji)”

2) w rozdz. XVII pkt 1 i 3 zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 26.06.2020 r., jn.:
- składanie ofert do dnia 02.07.2020 r., do godz. 13:00
- otwarcie ofert w dniu 02.07.2020 r., o godz. 14:30
Transmisja on-line z otwarcia ofert będzie dostępna w dniu jw. od godz. 14:30
3) odpowiednio zmienia się rozdz. XVI pkt. 11 w zakresie daty i godziny (opis koperty)
Dokonana zmiana SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego.
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