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Żabia Wola, dnia 31.08.2020 r.  

 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji 

projektowej budowlano - wykonawczej na rozbudowę stacji uzdatniania wody 

przy ul. Zdrojowej w miejscowości Żelechów, gm. Żabia Wola, dalej jako 

„postępowanie”.  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2  

 

Zamawiający – Gmina Żabia Wola, działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 wz. z art. 38 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.                    

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, poniżej przekazuje pytanie 

Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu inwestycji? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego terenu inwestycji. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający posiada aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych obszaru 

inwestycji oraz czy przekaże ją Wykonawcy. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż posiada aktualną mapę zasadniczą do celów projektowych 

obszaru inwestycji, którą przekaże Wykonawcy. 

Pytanie 3  

Czy teren inwestycji znajduje się: 

 na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), 

 na obszarze odziaływania szkód górniczych; 

 na obszarze zalewowym; 

 na obszarze przylegającym do jezior; 

 na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 

 w odległości do 500 m od przedmiotowego ujęcia czy nie znajdują się inne urządzenia 

lub zespoły urządzeń o zdolności poboru co najmniej 1 m³/h, pobierające wodę z tej 

samej warstwy wodonośnej, która będzie poddana eksploatacji przez planowane 

przedsięwzięcie – dotyczy to szczególnego korzystania z wód. 

 na obszarze cieków wodnych i zbiorników wodnych. 
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Odpowiedź  

Zamawiający informuje, że teren inwestycji NIE znajduje się: 

 na obszarze objętym prawną formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.), 

 na obszarze odziaływania szkód górniczych; 

 na obszarze zalewowym; 

 na obszarze przylegającym do jezior; 

 na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne, 

 w odległości do 500 m od przedmiotowego ujęcia czy nie znajdują się inne urządzenia 

lub zespoły urządzeń o zdolności poboru co najmniej 1 m³/h, pobierające wodę z tej 

samej warstwy wodonośnej, która będzie poddana eksploatacji przez planowane 

przedsięwzięcie – dotyczy to szczególnego korzystania z wód. 

 na obszarze cieków wodnych i zbiorników wodnych. 

 

Pytanie 4 

Ze względu na nierealny czas realizacji przedmiotu zamówienia zapisany w SIWZ – 

wykonanie projektu wielobranżowego, uzgodnienia projektu w Sanepidzie (do 30.1.2020 

r.) oraz zapisu Umowy w par. 5, czy Zamawiający jest świadomy, iż naraża Wykonawcę 

na kary umowne, a tym samym świadomie naraża Wykonawcę na poniesienie straty 

finansowej co będzie skutkowało pozwaniem Zamawiającego do sądu.  

 

Odpowiedź  

Zamawiający uwzględnił, opisując przedmiot zamówienia realny czas jego wykonania. 

 

Pytanie 5 

Proszę Zamawiającego o uzupełnienie SIWZ o harmonogram rzeczowo – czasowy 

uwzględniający wszystkie fazy przedmiotu umowy, w tym: 

 opracowanie koncepcji, 

 zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego, 

 opracowanie projektu wielobranżowego, 

 uzgodnienie projektu przez Sanepid, 

 sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego, 

 odbioru przedmiotu umowy 

w czasookresie do planowanego podpisania umowy do 30.10.2020 r. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dokona modyfikacji treści SIWZ w zakresie uzupełnienia 

SIWZ o harmonogram rzeczowo – czasowy. 

 

 

 

Wójt Gminy Żabia Wola 

      /-/ 

         Piotr Rybka  


