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Reguły, 30 października 2019 r.  

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.66.2019 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniach 25-29 października 2019 r. wpłynęły 

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

wodociągowej w ulicach: Wspólnoty Wiejskiej i Rodzinnej w Sokołowie” (nr ogłoszenia BZP: 

613423-N-2019), nr sprawy: ZP.271.2.66.2019). 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 przedmiotowy odcinek projektowanej sieci wodociągowej na ul. Wspólnoty Wiejskiej na 

skrzyżowaniu z ul. Rodzinną będzie włączony do sieci PVC DN110 zgodnie z projektem czy do sieci 

DN160 według koncepcji? 

 

Odpowiedź: 

 

Tak, przedmiotowy odcinek projektowanej sieci wodociągowej na ul. Wspólnoty Wiejskiej na 

skrzyżowaniu z ul. Rodzinną będzie włączony do sieci PVC DN110 zgodnie z projektem. 

 

Pytanie nr 2 

 

W związku z bardzo krótkim terminem wykonania ( 20.12.2019r ) czy zamawiający będzie wymagał 

od wykonawcy przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej do dnia 20 grudnia 2019 r ? 

 

Odpowiedź: 

 

Tak. W zakresie inwentaryzacji powykonawczej Zamawiający dopuszcza złożenie w terminie 

wykonania podpisanego przez uprawnionego geodetę operatu technicznego wykonania zgłoszonych 

prac geodezyjnych wybudowanej sieci w Starostwie Powiatowym. Zapisy wzoru umowy tj. § 7 i 13 

odnoszą się do opisanej sytuacji.  

 

Pytanie nr 3 

 

Czy zamawiający posiada aktualny projekt organizacji ruchu ? Jest on niezbędny do zajęcia pasa 

drogowego w celu prowadzenia robót. Termin wykonania takiego projektu z uzgodnieniami to ok 

30dni. 

 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie nr 4 
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Czy roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem MPWiK Pruszków ? 

 

Odpowiedź: 

Nie 

 

Pytanie nr 5 

 

Czy drogi w których będą prowadzone roboty są drogami gminnymi? 

 

Odpowiedź: 

ul. Rodzinna jest gminną drogą publiczną 

ul. Wspólnoty Wiejskiej jest gminną drogą wewnętrzną 

Pytanie nr 6 

 

Proszę o określenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w celu poprawnej kalkulacji oferty. 

 

Odpowiedź: 

 

1. Stawki na zajęcie pasa dróg gminnych publicznych określa Uchwała nr XXXVI/240/2009 

Rady Gminy Michałowice Z dnia 08 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Michałowice 

(https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/2009/sesja-rady-nr-xxxvi/uchwala-nr-

xxxvi2402009-rady-gminy-michalowice-z-dnia-08-pazdziernika-2009r,p943452951). 

2. Stawki na zajęcie pasa dróg gminnych wewnętrznych określa Zarządzenie Nr 177/2017 w 

sprawie: zasad i wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych pozostających we 

władaniu Gminy Michałowice (https://bip.michalowice.pl/files/485198804/skm-

95817082113180.pdf). 

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Michałowice 

 

                                                                                                                      /-/ Małgorzata Pachecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.66.2019 

https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/2009/sesja-rady-nr-xxxvi/uchwala-nr-xxxvi2402009-rady-gminy-michalowice-z-dnia-08-pazdziernika-2009r,p943452951
https://bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/uchwaly-rady/2009/sesja-rady-nr-xxxvi/uchwala-nr-xxxvi2402009-rady-gminy-michalowice-z-dnia-08-pazdziernika-2009r,p943452951
https://bip.michalowice.pl/files/485198804/skm-95817082113180.pdf
https://bip.michalowice.pl/files/485198804/skm-95817082113180.pdf
http://www.bip.michalowice.pl/

