Kowary, dnia 22 stycznia 2007r.

WIM-341/1-2/07

Wg rozdzielnika
dotyczy: przetargu na „Opracowanie ewidencji dróg gminnych na terenie miasta Kowary
wraz z przekazaniem oprogramowania do prowadzenia ksi ki drogi"
Urz d Miejski w Kowarach informuje, e w dniu 22 stycznia br. wpłyn ło zapytanie
o nast puj cej tre ci:
1. „Prosz o przedstawienie wykazu ulic wraz z ich długo ciami, które maja by obj te
zamówieniem” ?
2. „Jakie s ł czne długo ci dróg z podziałem za wzgl du na rodzaj nawierzchni.”?
3. „Czy Zamawiaj cy posiada pokrycie map zasadnicz miasta Kowary?, je li tak, to w
jakiej postaci (numeryczna, analogowa)”?
4. „Czy Zamawiaj cy posiada jak kolwiek dokumentacj dróg, która mo e zosta przekazana
Wykonuj cemu”?
5. „Czy przewidywany jest podział umowy na cz ciowe zlecenia i w jakiej wielko ci
minimalnej w metrach.”?
6. „Czy ko cowym wynikiem wykonania ewidencji dróg ma by tylko ksi ka drogi w
postaci elektronicznej czy równie w postaci tradycyjnej papierowej.”?
7. „Czy Zamawiaj cy posiada dane projektowe nieumo liwiaj ce wprowadzenie do ksi ek
drogi takich elementów jak no no

drogi, łuki pionowe i pochylenia.”?

Komisja przetargowa działaj c na podstawie art. 38 ust.2 PZP /Dz. U. Nr 19, poz. 177/
odpowiada :
1. W zał czeniu Zamawiaj cy przedstawia orientacyjny wykaz ulic wraz z ich długo ciami i
rodzajem nawierzchni – nale y go zweryfikowa .
2. Jw.
3. Wykonawca jest zobowi zany do pozyskania map. Gmina Kowary posiada pokrycie

mapowe, jest ono w zasobie Powiatowego O rodka Dokumentacji w Jeleniej Górze ul.
Podchor ych 15, tel. 075 64-73-251. Zasób ten jest w formie analogowej, dodatkowo ok.
50% jest dost pne w formie rastrowej. Materiały pozyskiwane s za odpłatno ci .
Warunki powy sze okre la § 4 ust. 2 wzoru umowy.
4. Zamawiaj cy nie posiada dokumentacji, któr mógłby przekaza Wykonawcy.
5. Zamawiaj cy nie przewiduje podziału umowy na cz ciowe zlecenia.
6. Ko cowym wynikiem ewidencji dróg ma by ksi ka drogi w postaci elektronicznej oraz
tradycyjnej papierowej.
7. Zamawiaj cy nie posiada takich danych.
Z powa aniem
Przewodnicz cy Komisji
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