Płock, 18.11.2021 r.
WZP.271.1.59.2021.AG

WYKONAWCY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy prace przygotowawcze" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
przekazuje pytania, które wpłynęły w dniu 17.11.2021r. wraz z odpowiedziami.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający udostępni teren poprzez przecinkę podrostów występujących w terenie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udostępni teren poprzez wykonanie przecinki porostów występujących w terenie.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający rozważa wprowadzenie rozliczania płatności w kilku transzach? Np. po
etapie koncepcji, po wykonaniu inwentaryzacji drzewostanu, po etapie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego lub w momencie złożenia projektu na pozwolenie
na budowę?

Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następujące zmiany do zapisów w § 8 ust.2 projektu umowy:
1) 20% wynagrodzenia za wykonanie Koncepcji dla Przedmiotu Umowy, zrealizowanego na warunkach i zasadach wynikających z Umowy,

2) 80% wynagrodzenia za wykonanie pozostałego zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji projektowej wraz z Zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej/Pozwoleniem na budowę/Zgłoszeniem budowy, zrealizowanego na warunkach i
zasadach wynikających z Umowy.
W konsekwencji § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będzie w następujący sposób:
Zakres minimalny (podstawowy):
1) Dokumentacja projektowa wraz z Pozwoleniem na budowę:
a) I rata w wysokości określonej w §8 ust. 2 pkt 1) lit. a) Umowy - po spełnieniu
warunków określonych w §7 ust. 1a Umowy.
b) II rata w wysokości 40 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 2
pkt 1) Umowy, po wykonaniu i złożeniu do Zamawiającego Dokumentacji projektowej
wraz Pozwoleniem na budowę lub, co potwierdzone zostanie protokołem przekazania
(kompletności dokumentacji);
c) III rata w wysokości 40 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 2
pkt 1) Umowy, po sprawdzeniu przez Zamawiającego – w terminie do 30 dni od daty
podpisania protokołu przekazania – kompletności dokumentacji, z zastrzeżeniem
poniższych zapisów: (...)
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