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Reguły, 16 października 2019 r.  

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.65.2019 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniach 11-14 października 2019 r. wpłynęły 

wnioski  wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa sieci 

wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi” (nr ogłoszenia BZP: 606734-N-

2019), nr sprawy: ZP.271.2.65.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice 

udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Pytanie nr 1 

Czy do wykonania sieci wodociągowej może zostać zastosowana technologia bezwykopowa 

(przewiert sterowany)? 
 

Odpowiedź: 

Sieć wodociągową można wykonać metodą bezwykopową, pod warunkiem zastosowania 

materiału adekwatnego do wybranej metody. 
 

Pytanie nr 2 

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. 
 

Odpowiedź: 

Zgłoszenie robót zostało zamieszczone razem z dokumentacją projektową na stronie 

zamawiającego.  

 

Pytanie nr 3 

W związku z budową sieci na terenach prywatnych działki nr ewid. 587/1, 587/2, 586, 589/3, 

proszę o potwierdzenie że Zamawiający posiada zgody na prowadzenie robót na w/w 

działkach. 
 

Odpowiedź: 

Gmina Michałowice posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający posiada warunki odtworzenia nawierzchni drogi gminnej – ul. Łąkowa oraz 

dróg na terenach prywatnych – ul. Zielona? Jeżeli tak to proszę o przesłanie stosownych 

uzgodnień. 
Odpowiedź: 

W załączeniu zgoda na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne dla w/w inwestycji? Jeżeli tak proszę o 

przesłanie. 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych. Warunki geotechniczne zostały określone 

przez Projektanta w dokumentacji projektowej.  

Pytanie nr 6 

Według załączonej dokumentacji na odcinku Sistn-S2 znajduję się istniejący kanał DN160 

wraz z dwoma studniami. Czy w zakres inwestycji wchodzi demontaż w/w odcinka? Czy z 

nieruchomości znajdująca się na działce nr ewid. 589/8 są odprowadzane ścieki do sieci 

kanalizacyjnej znajdującej się na ul. Łąkowej? 
Odpowiedź: 

Kanalizację istniejącą w drodze należy zlikwidować a istniejący przykanalik z dz. nr 589/9 

należy przepiąć do nowo wybudowanej zachowując ciągłość odpływu z ww. posesji.  
 

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy Michałowice 

 

/-/ Jerzy Sierak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.65.2019 

http://www.bip.michalowice.pl/

