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Wykonawcy zainteresowani  

udziałem w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji kanalizacyjnej 

zewnętrznej w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”. 

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawcę biorącego udział  

w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie nr 1 

„Czy Zamawiający posiada warunki techniczne MPWiK na realizację planowanych prac projektowych  

i wykonawczych, a jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający posiada Warunki MPWiK dotyczące całej inwestycji: „Przebudowa wraz z remontem budynku 

bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”, które przekazuje w załączeniu. 

 

Pytanie nr 2 

„Czy przedstawione w PZT rozwiązanie dot. kanalizacji posiada uzgodnienie w MPWiK- jeżeli tak prosimy o ich 

przesłanie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający przekazuje w załączeniu. 

 

Pytanie nr 3 

„z przedstawianego PZT wynika, że przyłącza stanowiły odrębne opracowania. W związku z powyższym prosimy 

o przesłanie projektów przyłączy uzgodnionych w MPWiK.” 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający przekazuje w załączeniu. 

 

Pytanie nr 4 

„Informujemy ponadto, że podany termin realizacji zamówienia – wykonanie dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej w terminie 21 dni  – z uwagi na konieczność uzgodnienia dokumentacji w MPWiK jest 

zdecydowanie za krótki, i powinien wynosić:  

- minimum 60 dni - w sytuacji gdy Zamawiający posiada warunki techniczne MPWiK 

- 90 dni - w sytuacji gdy Zamawiający nie posiada warunków technicznych MPWiK 

Jednocześnie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 23.09.2022.” 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie ma charakter interwencyjnych prac awaryjnych na terenie 

obiektu. Trasa w 80% pokrywa się z projektem posiadającym uzgodnienie. Główne prace będą dopiero  

w późniejszym terminie. Obecne maja charakter tymczasowy do czasu remontu głównego. Pojawia się jedynie 

niewielka korekta trasy.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji terminu składania ofert z dnia 21.09.2022 r. 

do godz. 10:00 na dzień 23.09.2022 r. do godz. 10:00. 

 

Z poważaniem, 

Dyrektor  

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta  

/-/  

Łukasz Górecki 

 
Załączniki: 

1) Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

2) Uzgodnienia z MPWiK; 

3) Projekt przyłączy. 


