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Wykonawcy ubiegający
sPz.27

"l .7

Dotyczy: pastępowania na

-

się o udzielenie zamówienia

4.2a1 4
v,/ykonanie zadania: ,,R€nowacja

kanafu tranzytowego ścieków oczyszczonych

kanał tłoczny", będącega częściąprojektu pn.: ,,Mddernizacia

i

razbudawa aczyszczalni

ściełóWw Piotrkowie Trybunalskim", stanowiacego częścprogramu

,,lnfrastruktura iśrodowisko" Współnotowej pomocy strukturalnej
Pol s_01 -01 -00-00-003/07.

operacyjnego
spó/ności

w ramach Funduszu

Py,tanie:

1. W związku z tym, iż załączone do dokumentacji pzetargowej pozwolenie wodnoprawne
nr RŚVl.7322.1,33,2014.MP Z dnia 26.08.2014r. obejmuje okres jedynie do 31.03.2015,
a plenowany pżez ZamawiaJącego termin zakończenia realizacji prac, zgodnie z rozdziałem
Vlil tiret 2, określa termin do dni 30.05,2015, czy Zamawiający uzyska pzedłużenle
niniejszego pozwo|enia do dnia zakończenia terminu wykonania przedmiotu zamówlenia
t}, co najmniej do dnia 30.05.2015?

odpowiedź:
Pozwolenie wodnoprawne nr RsVl,7322,1 33,2014.MP z dnia 26,08.20'14r. obowiązywało będzie
31.03.2015, po jego wygaśnięciubędzie obowiązpvało pozwolenie wodnoprawne
n r RoV1.7322,2. 57 -2a 1 z.MP z dnia 3 1 . 1 2.2a 1 2r,

do

2. W

związku

z tym, iż załączone do

dokumentac.ji przeiargowej pozwolenie wodnoprawne
z doia 31.12.20,12r. obejmuje okres jedynie do 29,05,2015,
a planowany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji prac, zgodnie ż rozdziałem

nr RoV1.7322.2.57,2012.MP

Vlll tiret 2, określatermin do dni 30.05,2015, czy Zamawia-iący uzy§ka prżedłożenie
niniejszego pozwolenia do dnia zakończa terminu wykonania pęedmiotu zamówienia

ti, co najmniej do dnia 30.05.2015?

odpoMedź:
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego spoczywa po Stronie Użytkownika - Piotrkowskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp, z o.o., przy czym mozna spodziewać się uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego odpowiadającego warunkom pozwolenia nr ROV1,7322.2.§7.2012,MP z dnia
31.12.2012r., a nie nr RŚV|.7322,1.n.2a14-MP z dnia 26,08.2014r.
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Czy Zamawiający potwierdza, iż, w związku z Zap'sami pkt.1.11.6 rozdziału lll oraz załącznika
nr 7 do slwz, będzie posiadam wszystkie aktualne pozwolenia i żEody wiaścicjeli,
wynikające z przepisów prawa, do dysponowania nieruchomościa/ierenem na cele
budowlane?

Odpowiedź:
Wstępn§ zgady właścicieligruntów §ą W posiadaniu Zamawiającego. W częściprzypadków
przy braku zgody właścicieligruntów - w§zczęto postepowanie o udostępnienie nieruchomości
w trybię arl. 124 b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dla pozy§kania zgód właścicieli
nieruchomości * lub utzymania w§tępnych zgód - wymagane jest współdziałanie Wykonawcy
i Zamawiającego. zamawiający dołączył
działek W Załączniku nr 7. W pzypadku innej
'istę innych działek niż prżewidziane W projekcie,
lokalizacji obiektóW i konieczności zajęcia
}ub wycofania się Właścicieliz udzielonych w§tępnych zgód, Wvkonawca uzvska zqodv
właścicieliwe własnvm zakfesie.

4. Czy

Zamavńający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Kontraktu Wszelkie wymagan€
decyzje formalno-prawn€ do realizacji Kontlaktu W tym: Pozwolenie na budowęZgłoszenie
do właściwegoWydziału Architektury (obowiązek §poez}Ąva na |nwestorze) niezbędne do
realizacji niniejszego zadania.

Odpowiedź:
Po stronie Wykonawcy §poczywa: Zgłoszenie prac budowlanych do Wydziału Architektury oraz
Według Zapisu m,in. Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbaoru Robó1 Budowlanych
sT-K 00 - Wymagania ogólne pkt.1,4,1 ,,Dokumentacja do opracowania pżez Wykonawcę:
- lnne opracowania i dokumenty niezbędne do realizacji kontfaktu".
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