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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci wodociągowej Balin - Sempółki                  
i Ksawercin - Dominikowice w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. działając na podstawie              
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843)  
w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia informuje:  
 
Pytanie 1  
Czy na rozpatrywanym terenie występują wody płynące w postaci rzeki, rowów melioracyjnych. 
 

Odpowiedź:  
Tak. 
 
Pytanie 2 
Czy na rozpatrywanym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

Odpowiedź:  
Nie. 
 
Pytanie 3 
W przypadku potrzeby uzyskania prawomocnej DCP potrzebny jest czas min. 2 miesięcy + 29 dni ostateczna 
decyzja ( lokalizacja częściowo terenami prywatnymi ). 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego. 
 
Pytanie 4  
Uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 wymaga 
minimum 4 do 5 miesięcy, a jest warunkiem wystąpienia o pozwolenie na budowę które zajmuje kolejne                     
3 miesiące. W związku powyższym minimalny termin na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wynosi 9 do 10 miesięcy od podpisania umowy. Czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu 
wykonania projektu budowlanego? 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu wykonania I etapu tj. „Wykonanie  dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej robót budowlanych sieci wodociągowej Balin Sempółki oraz Ksawercin - Dominikowice oraz   
uzyskania pozwolenia na budowę” pod warunkiem złożenia w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 
kompletnego wniosku do właściwego organu o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Ostateczny termin 
wykonania I etapu określa się na 31 marca 2021 r.  
Jednocześnie Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu II etapu tj. „Wykonanie robót budowlanych przy 
budowie sieci wodociągowej Balin - Sempółki oraz Ksawercin – Dominikowice”, który mija 15 września 2021r. 
  
  

 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

Prezes Zarządu 
 

(-) Włodzimierz Szymański 
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