Cieszyn, 29 lipca 2022 r.
ZPIF.271.1.16.2022
Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.16.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest Opracowanie projektu „Programu gospodarowania wodami
opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Cieszyna” wraz ze standardami
gospodarowania wodami opadowymi,
Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
W załączniku nr 7 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia i w punkcie 8 jest mowa m.in. o
tym, że” W celu kompleksowego opracowania projektu Programu wykonawca jest
zobowiązany
między innymi do:
- pozyskania we własnym zakresie i opracowania wszelkich niezbędnych materiałów i danych
wejściowych;
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że pozyskanie np. map geodezyjnych ze starostwa jest
dla Zamawiającego bezkosztowe a tym samym znacznie może obniżyć koszty projektu?
I czy w związku z tym budżet na to przedsięwzięcie jest zgodny z tym co mówi UCHWAŁA
NR XXXIX/478/22 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie narzuca formy ani źródła pozyskania danych wejściowych przez oferenta
mając świadomość, że kwestia nieodpłatnego pozyskania części danych może być ściśle
regulowana przepisami (np. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne), które dotyczą zarówno jednostek samorządowych, jak i podmiotów
gospodarczych. W tym zakresie aktualne pozostają wymogi wskazane w specyfikacji
przetargowej. Wskazana w pytaniu uchwała Nr XXXIX/478/22 Rady Miejskiej Cieszyna z
dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok, nie ma
bezpośredniego związku z budżetem przewidzianym na realizację przedmiotu zamówienia.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dysponuje wiedzą odnośnie istniejącego systemu odwodnienia terenu
miasta (obejmującego elementy naturalne i sztuczne, w szczególności rzeki, potoki, rowy,
kanały, elementy sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, przelewy burzowe, elementy
systemu melioracyjnego, istniejące naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne itp.); tzn. Długość
poszczególnych sieci, cieków i ilością urządzeń?
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Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje częściową wiedzą na temat istniejącego systemu odwodnienia
miasta, bazującą na aktualizowanym i dostępnym cyfrowo zasobie geodezyjnokartograficznym (program EWMapa) , dostępnych geoportalach branżowych (np.
Hydroportal ISOK) oraz zrealizowanych w przeszłości opracowaniach - m. in. "Ekspertyza
hydrotechniczna dla obszaru Miasta Cieszyna" sporządzona w 1999 r. na potrzeby Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna przez Biuro
Rozwoju Regionu Sp. z o.o. w Katowicach oraz Politechnikę Krakowską. Wskazać należy, że
nie są to dane w pełni kompletne i aktualne, (w szczególności w zakresie przebiegu starszych
odcinków sieci kanalizacji deszczowej), wymagają weryfikacji i uzupełnienia, co stanowi
częściowo przedmiot zamówienia.
Pytanie 3:
Czy w ramach koncepcji Zamawiający przewiduje uwzględnienie oddzialywania odbiornika
jakim jest rzeka Olza na sieć kanalizacji deszczowej i retencję na obszarze miasta?
Odpowiedź:
Tak, przedmiotem zamówienia jest odniesienie się w programie do całego systemu
odwodnienia miasta, w szczególności do największego cieku i głównego odbiornika zlewni,
jakim jest rzeka Olza.
Pytanie 4:
Pkt. 5.1.4.4. tir. 1) brzmi:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu
dokumentu o charakterze
programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi lub innego dokumentu
strategicznego o podobnej tematyce
dla gminy miejskiej liczącej co najmniej 25 tys. mieszkańców
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu realizacji przedmiotowej usługi z 5
(pięciu) do 7 (siedmiu) lat?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5 :
W nawiązaniu do zapytania, które dotyczy „Programu gospodarowania wodami opadowymi i
roztopowymi na terenie miasta Cieszyna” chcielibyśmy prosić o deprecyzwanie:
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bazę danych GIS do celów projektowych oraz czy
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Zamawiający w pełni oddaje decyzję Wykonawcy w sprawie wykonania inwentaryzacji
terenowych co do ilości obiektów objętych pomiarem, czy określony zostanie zakres
procentowy/ilościowy - zwłaszcza próg minimalny dla obiektów objętych pomiarem?
Odpowiedź:
Dane systemu informacji przestrzennej Miasta Cieszyna dostępne są w trybie publicznym w
geoportalu miejskim:
https://miastocieszyn.geoportal2.pl/pl
Udostępnienie innych danych przestrzennych możliwe jest w trybie i na warunkach
określonych przepisami prawa. Jednocześnie zamawiający wskazuje na brak konieczności
używania zasobu posiadającego klauzulację "do celów projektowych" dla realizacji
przedmiotu zamówienia. Realizując prace terenowe Wykonawca samodzielnie decyduje o
metodzie, zakresie i szczegółowości ich prowadzenia, mając na uwadze cel i funkcję
opracowania. Nie są przy tym określone progi minimalne obiektów objętych ewentualnym
pomiarem. Pozyskanie różnego rodzaju danych, w tym danych pozyskanych w wyniku
inwentaryzacji terenowej, winno być na tyle rzetelne, aby umożliwić fachowe opracowanie
przedmiotu zamówienia i jego odbiór oraz późniejsze praktyczne wykorzystanie przez
zamawiającego.
Pytanie 6:
Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium kierunków i
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Zamawiający uzna za dokument
strategiczny?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że dokumenty o których mowa w pytaniu są dokumentami
strategicznymi ale wyłącznie w zakresie planowania przestrzennego miast. Z uwagi na
nieprecyzyjność pytania Zamawiający nie jest w stanie udzielić precyzyjniejszej odpowiedzi.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Katarzyna Głuchowska
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