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Milanówek, dnia 26 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz  

z pełnieniem nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek” 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej w treści jako ,,ustawa 

Pzp’’, poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, dalej w treści jako ,,SIWZ’’ wraz z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1:  

„Zwracamy się z pytaniem o zasadność wymagania w SIWZ doświadczenia projektanta branży 

architektonicznej. Wymagane jest aby projektant wykazał się wykonaniem dokumentacji punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tymczasem w zakresie opracowania, oprócz branży 

drogowej i instalacyjnej (bez wymagań) są małe budynki kontenerowe i wiata; takie obiekty  

są realizowane przy niemal każdej inwestycji przemysłowej. Ponadto do dokumentów przetargowych 

dołączony jest szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy. Prosimy zatem o zmianę zapisu SIWZ 

dotyczącego doświadczenia projektanta; proponujemy aby wymagania obejmowały doświadczenie 

w projektowaniu obiektów przemysłowych. Prosimy też o uszczegółowienie punktacji przyznanej  

za doświadczenie projektantów” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2:  

„W nawiązaniu do Ogłoszenia nr 539773-N-2019 z dnia 2019-04-19 r. dotyczącego realizacji usługi 

polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

i archeologicznego w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Milanówek” oraz w odniesieniu do wskazanego w ogłoszeniu terminu realizacji usługi 

zwracam się z zapytaniem: 

Czy Zamawiający dopuszcza przyjęcie w dokumentacji projektowej rozwiązania „przejściowego”  

w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowo-roztopowych z terenu projektowanego PSZOK, 

poprzez odprowadzanie wód do szczelnego, bezodpływowego zbiornika?  

Uzasadnienie: 

ZP.271.1.9.TOM.2019.JS 

 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego 
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Proponowane powyżej rozwiązanie umożliwiłoby wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę bez oczekiwania na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na 

odprowadzanie wód deszczowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odprowadzenie wód deszczowych do wód (np. do 

rowu) do gruntu (np. za pośrednictwem urządzeń rozsączających) lub do kanalizacji (w graniach 

administracyjnych miast) wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. W związku  

z zimną ustawy Prawo Wodne oraz organu właściwego do wydania decyzji wodnoprawnych 

postępowanie w sprawie wydania takiej decyzji trwa obecnie około 5-6 miesięcy od dnia wystąpienia 

z wnioskiem. Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym należy uzyskać przez wystąpieniem z wnioskiem 

o pozwolenie na budowę – decyzja ta stanowi niezbędny załącznik formalny do wniosku o pozwolenie 

na budowę. 

Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwi wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – wody deszczowe 

odprowadzane do zbiornika bezodpływowego - i tym samym szybsze uzyskanie wnioskowanej 

decyzji i rozpoczęcie robót budowlanych. 

Osobnym opracowaniem projektowanym zostałby objęty przelew ze zbiornika bezodpływowego  

i odprowadzenie wód deszczowych np. do gruntu. Ten zakres byłby objęty osobnym pozwoleniem na 

budowę, którego uzyskanie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

Konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wiąże się ze sporym ryzkiem 

niedotrzymania terminów przewidzianych przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Ryzyko 

niedotrzymania terminów dotyczy bezpośrednio kwestii formalno-prawnych i czasu postępowań 

administracyjnych. 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z zapytaniem czy Zmawiający dopuszcza rozwiązanie 

„przejściowe” w zakresie sposobu odprowadzania wód opadowo-roztopowych z terenu 

projektowanego PSZOK poprzez podział na dwa etapy: 

 Etap I – projekt PSZOK uwzględniający odprowadzanie wód deszczowych do 

bezodpływowego zbiornika  

- (możliwość wystąpienia z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na budowę bez pozwolenia 

wodnoprawnego) 

 Etap II – projekt odprowadzania wód deszczowych ze zbiornika 

- (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie)”  

 

Odpowiedź:  

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa zgody i niezbędne 

opinie bądź uzgodnienia dla uzyskania zezwolenia na realizację prac budowlanych. Zamawiający 

wymaga aby Wykonawca dostarczył prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę na całość zadania 

nie później niż do dnia 23.08.2019 r. 

Wobec powyższego Zamawiający nie przewiduje podziału dokumentacji na etapy. 

 

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w rozdziale I pkt 3 SIWZ dodaje ppkt 10), o następującej 

treści:  

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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zamieszcza informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w załączniku  

nr 6 do SIWZ i oczekuje oświadczenia w tym zakresie złożonego w formularzu oferty. 

 

W związku z powyższym,  Zamawiający załącza brakujący załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna 

dot. danych osobowych osób fizycznych. 

 

 
Załącznik: 

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób fizycznych 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

  /-/ 

      Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


