
                                                                                              

   

 

Ostróda, 29 lipca 2015r. 

ZP.271.7.2015 

Strona internetowa Zamawiającego 

Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącą)  budowy 
infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz 
terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko - Iławski Obszar 
Funkcjonalny. 

 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013r. poz.907  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.  

 

Zgodnie z artykułem 29 Prawa zamówień publicznych przedmiotu zamówienia powinien być opisany w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Natomiast zapis w SIWZ mówiący o zakresie zamówienia 
..."dokumentacja powinna obejmować obszar objęty MPZP oraz obszar niezbędny do podłączenia 
projektowanego uzbrojenia do istniejącej infrastruktury komunalnej" jest tak ogólny, że nie sposób 
precyzyjnie skalkulować wielkość prac projektowych i nakładów finansowych na ich wykonanie. Dlatego 
proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące części Nr 1 - terenu TYROWA: 

 
1. Jaka jest powierzchnia obszaru objętego MPZP ? 
    Odpowiedź:  ok. 14 ha 
2. Proszę o określenie długości sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (poza obszarem 

określonym MPZP) z dołączeniem załącznika graficznego terenu i wskazaniem punktu włączenia sieci do 
odbiorników. 
Odpowiedź: Z uwagi na brak warunków technicznych, co do punktów włączenia sieci, a które wyda 
administrator sieci na etapie opracowania projektu, należy przyjąć szacunkową długość sieci 
wodociągowej ok. 1000 m, a kanalizacji sanitarnej ok. 500 m.  
Sieć deszczowa na omawianym terenie nie występuje. Należy przyjąć długość sieci wraz z separatorem 
poza  MPZP jak dla sieci kanalizacji sanitarnej.   

3. Proszę o informację czy pozostali gestorzy sieci wyznaczyli kanały technologiczne dla swojej infrastruktury 
 ( gaz, sieci teletechniczne, sieci energetyczne). 
Odpowiedź: Brak kanałów technologicznych dla pozostałej infrastruktury. 

4. Zarządcą oświetlenia ulic będzie Gmina czy ENERGA operator Sopot? Proszę o określenie miejsca 
włączenia oświetlenia z podaniem długości sieci. 
Odpowiedź: Zarządcą oświetlenia ulic będzie Gmina Ostróda. Miejsce włączenia sieci określi Energa 
operator na etapie projektowania.  

5. Kto wykonuje projekt zasilania przepompowni? Czy zakres ten leży po stronie ENERGA operator? 
Odpowiedź: Projekt zasilenia przepompowni leży po stronie ENERGA. 

 
6. Jaki jest zakres projektu dróg, czy tylko objęty zapisami MPZP? Jeżeli nie, to proszę wskazać miejsce 

włączenia układu komunikacyjnego i określić zakres prac projektowych. 



Odpowiedź: Miejsce włączenia – droga krajowa zgodnie z załączonym  do SIWZ fragmentem drugiego 
MPZP. 

7. Jeżeli zamówienie obejmuje wykonanie projektów infrastruktury poza zakresem zapisu MPZP, to 
proszę o dostarczenie decyzji celu publicznego na wykonanie infrastruktury. 
Odpowiedź: Zamówienie obejmuje również obszar poza MPZP. W związku z powyższym załącza się 
do SIWZ fragment drugiego MPZP, który uwzględnia brakujący obszar. 

8. Projekty infrastruktury objęte zapisani MPZP dotyczą sieci czy również przyłączy do każdej z nieruchomości 
wraz z uzyskaniem zgody właściciela nieruchomości? 
Odpowiedź: Należy uwzględnić również sieci z projektem do każdej nieruchomości wraz z 
uzgodnieniami. 

9. Czy teren jest już wydzielony geodezyjnie? Jest to niezbędne do wykonania inwentaryzacji zieleni 
Odpowiedź: Teren jest wydzielony. 

10. W zapisach MPZP brak informacji o kanalizacji deszczowej, a ujęta jest w przedmiocie 

zamówienia. Proszę o informację ojej odbiorniku (lokalizacja i odległość od granicy opracowania 
MPZP). Czy na kanalizacje deszczową Zamawiający dostarczy decyzję celu publicznego? 

Odpowiedź: Brak szczegółowej informacji co do lokalizacji odbiornika wód deszczowych oraz 
długości sieci od granicy  MPZP. Ze wstępnego rozeznania wynika, że nie trzeba będzie na 
kanalizację deszczową decyzji celu publicznego, gdyż są MPZP, a brak zapisów w MPZP o 
kanalizacji deszczowej nie wyklucza jej budowy. 

11. Z uwagi na wymóg pełnienia nadzoru autorskiego proszę o informację o zakładanym okresie 
realizacji tej inwestycji. 
Odpowiedź: Przewidywany okres realizacji inwestycji lata 2017 – 2020. 

12. Czy zakres prac obejmuje również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie określonym 
zamówieniem ? 
Odpowiedź: Tak jak zapisano w części nr 1 pkt. 3 lit. h  SIWZ  
 
 

  


