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DN—DOPZP/SG-138/2016                                                                           Turek, dnia 26.08.2016 r. 

L.dz. 4410/2016 
 

 

Wszyscy Wykonawcy  

      

Wyjaśnienie do pytań Wykonawcy,  z dnia 26.08.2016 r. do treści  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

dotyczy: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej kotłowni dla 

Osiedla Górniczego w Turku”  

 

Zgodnie z §10 ust. 6 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w 

Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, informuję, iż w dniu 

26.08.2016 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, które brzmi następująco: 

 

Pytanie nr 1. Z uwagi na niespójne zapisy w SIWZ pkt. 4.2. i pkt.5. oraz w „Istotnych  

postanowieniach umowy” §3 pkt. 3, pkt.5, pkt. 7, prosimy o potwierdzenie, iż poszczególne etapy 

dokumentacji i terminy jej wykonania są następujące: 

1. Etap 1: Koncepcja: 30 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Etap 2: Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o Pozwoleniu na Budowę oraz 

Projekty Wykonawcze, Kosztorysy, STWiORB: do 28.02.2017 r.   

Ad 1)     Tak, potwierdzamy, iż wykonanie poszczególnych etapów  dokumentacji i terminy jej 

wykonania jak powyżej.    

 

Pytanie nr 2. Prosimy o informację, czy teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak, to prosimy o informację, czy leży w terenie 

przeznaczonym pod zabudowę infrastruktury ciepłowniczej, zabudowę przemysłową/produkcyjną? 

 

Ad 2)    Tak, teren przeznaczony pod budowę objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, 

istnieje możliwość dostępu publicznego do tego dokumentu. 

 

Pytanie nr 3. Prosimy o informację, czy uzyskanie warunków technicznych włączenia do drogi 

publicznej wraz  z projektem (w razie konieczności) i w razie konieczności również zapewnienie 

drogi pożarowej  o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpożarowej do projektowanego obiektu leży po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?   

 

Ad 3) Tak, w razie wystąpienia konieczności wykonania powyższych  czynności, obowiązek ich 

wykonania leży po stronie Wykonawcy. Ocena konieczności wykonania tych czynności leży po 

stronie wykonawcy.   



 

 

 

 

Pytanie nr 4. Prosimy o informację, czy uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodociągowej   i kanalizacji sanitarnej i deszczowej leży po stronie Wykonawcy, czy 

Zamawiającego? 

 

Ad 4) Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr  5. Prosimy o informację, czy w ofercie należy przewidzieć projekt przyłączy do sieci 

wodociągowej   i kanalizacji sanitarnej i deszczowej tylko w granicy działki przeznaczonej pod 

Inwestycję? Czy przewidują Państwo aneksowanie umowy, w przypadku, gdy przyłącza będą musiały 

przebiegać przez więcej niż 2 działki (działka inwestora + działka sąsiednia)?  

 

Ad 5) W razie konieczności wykonania przyłącza na mieniu nie stanowiącym własności Inwestora, 

Zamawiający przewiduje aneks zmieniający termin wykonania zamówienia.  

 

Pytanie nr 6 Prosimy o informację, czy przewidują Państwo aneksowanie umowy, w przypadku 

konieczności wykonania zbiornika ppoż. wraz z pompownią w razie braku zapewnienia wymaganej 

ilości wody   z sieci wodociągowej do celów ppoż. dla zewnętrznej akcji gaśniczej? 

 

Ad 6) Nie, Zamawiający nie przewiduje aneksowania umowy w przypadku konieczności wykonania 

zbiornika ppoż. wraz z pompownią w razie braku zapewnienia wymaganej ilości wody  z sieci 

wodociągowej do celów ppoż. dla zewnętrznej akcji gaśniczej. 

 

Pytanie nr 7 Prosimy o informację, czy uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej wraz z wykonaniem projektu przyłącza i jego uzgodnieniem jest w zakresie 

Zamawiającego.  Jeżeli tak to prosimy o wskazanie punktu styku, np. zaciski na rozdzielni głównej 

lub granica działki.  

 

Ad 7) Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z 

wykonaniem projektu przyłącza i jego uzgodnieniem leży po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie nr 8 Prosimy o informację, w jakiej odległości od przewidywanej lokalizacji budynku 

kotłowni, znajduje się istniejąca sieć ciepłownicza – miejsce, do którego należy się włączyć 

 

Ad 8) Odległość pomiędzy przewidywaną lokalizacją budynku kotłowni a istniejącą siecią 

ciepłowniczą wynosi nie więcej niż 20 metrów.  

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 


