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Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.03/25/03/13. na: „Zaprojektowanie 

i wybudowanie magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej  
z wytwornicą solanki dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść 
zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 
 
Pytanie 1: 
Czy naleŜy zachować powołaną w miejscowym planie zagospodarowania (punkt 1.1.3 Dokumenty 
związane Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) – linię zabudowy w nim określoną ? 
 

Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga zachowania miejsca na komunikację wokół hali i w jakiej szerokości? 
Jakie są wymogi w zakresie odbioru solanki przez samochód zimowego utrzymania dróg. 
 

Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany Programu Funkcjonalno – UŜytkowego stanowiącego załącznik nr 1 
do SIWZ polegającej na dodaniu w rozdz. 1.2.5. Wymagania funkcjonalno-uŜytkowe, bezwzględnie 
konieczne – zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów, pkt. 6) o następującej treści: 
„Zachowanie miejsca na komunikację wokół hali magazynowej o szerokości min. 4 m.” 

Zgodnie z rozdz. 1.2.5 Programu Funkcjonalno – UŜytkowego stanowiącego załącznik nr 1  
do SIWZ – Wymagania funkcjonalno-uŜytkowe, bezwzględnie konieczne pkt. 5 – tankowanie 
samochód (solarek) winno odbywać się na zewnątrz hali magazynowej, za pomocą przewodu  
ze zbiornika solanki. 
 
Pytanie 3: 
Czy w przypadku zaprojektowanej lokalizacji magazynu soli, wymagającej likwidacji istniejącego 
oświetlenia terenu, Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania zewnętrznego oświetlenia 
terenu? 
 

Odpowiedź:  
Tak. W przypadku likwidacji istniejącego oświetlenia terenu, Zamawiający wymaga aby 
Wykonawcy zaprojektowali i wykonali minimum dwa punkty oświetleniowe w pobliŜu  
hali magazynowej. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający moŜe uzupełnić załączony do PFU plan zagospodarowania działki Nr 24/2  
o określenie granicy terenu działki nr 24/2, w którym lokalizacja magazynu soli byłaby 
najkorzystniejsza, z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć i z punktu najkorzystniejszego 
zagospodarowania działki Nr 24/2?  
 

Odpowiedz:  
Zamawiający dokonuje zmiany planu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do 
Programu Funkcjonalno-UŜytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie wskazania na planie 
najkorzystniejszej lokalizacji magazynu soli, z punktu widzenia celu któremu ma słuŜyć i z punktu 



najkorzystniejszego zagospodarowania działki Nr 24/2. W załączeniu zmieniony plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu. 
 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający moŜe doprecyzować jakie są wymogi w zakresie ewentualnych odcieków solanki 
na podłoŜu ze strefy wjazdowo/wyjazdowej hali. Czy jest konieczność budowy instalacji 
odciekowej i zbiornika? 
 

Odpowiedź:  
Tak. Zgodnie z rozdz. 1.2.5 Programu Funkcjonalno – UŜytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do 
SIWZ – Wymagania funkcjonalno-uŜytkowe, bezwzględnie konieczne – Instalacje: kanalizacja 
technologiczna – wymaganiem koniecznym jest wykonanie odprowadzenia odcieków solanki, 
poprzez odwodnienie liniowe z rusztem z blachy kwasoodpornej do osadnika bezodpływowego 
odcieków solanki. 
 
Pytanie 6: 
Czy w przypadku likwidacji/przeniesienia istniejącej instalacji oświetleniowej placu, na 
wykonawcy ciąŜy obowiązek zapewnienia jej otworzenia w ramach przedmiotowego zadania? 
 

Odpowiedź: Nie 
 
 Jednocześnie w związku ze zmianą zapisów specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, termin składania ofert zostaje wydłuŜony do dnia 26 kwietnia 2013 r.  
do godziny 10:00. 
 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
 inŜ. Edward Ziemski 
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