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Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.51.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 23.08.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy 

w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i 

wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako 

czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w 

Michałowicach” realizowane w ramach zadania budżetowego pn. Zadaszenie boiska przy szkole 

w Michałowicach. 

Na zasadzie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

Treść wniosku: 

Pytania w celu doprecyzowania wymagań ujętych w programie funkcjonalno- użytkowym. 

1. W punkcie 1.1 jest zapis: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę/ zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia hali pneumatycznej” oraz w punkcie 1.2 są zapisy: „Wykonać projekt 

architektoniczno budowlany dla całości inwestycji” oraz „Uzyskać pozwolenie na budowę oraz 

wszelkie inne niezbędne zgody i zezwolenia.” 

Pytanie: Czy niezbędnym dla Państwa warunkiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Hala 

pneumatyczna jako obiekt instalowany sezonowo (do 180 dni) i niepowiązany stale z podłożem 

nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia.  

2. W punkcie 1.1 jest zapis: Wykonanie przyłącza c.o. do maszynowni hali / zbiornika olejowego 

oraz w punkcie 1.2 jest zapis: Uzyskać warunki przyłączeniowe dostawców mediów (c.o., 

energia elektryczna). 

Pytanie: Jakim paliwem ma być ogrzewana hala pneumatyczna? Czy zgodnie z punktem 1.5.1 

ma to być olej opałowy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Ad 1. Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia przez Starostwo 

Powiatowe w Pruszkowie, w zależności od ustaleń poczynionych przez Wykonawcę z tym organem 

administracji publicznej. 

Ad 2. Zgodnie z pkt.1.5.1 ma to być olej opałowy. 

 
 

 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 
 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 
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