Pabianice, dnia 19.06.2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DM.272.22.2018
W odpowiedzi na złożone zapytania w toku prowadzonego, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz
Uchwałą Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro, postępowania na wybór
Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E –
ul. Wspólna w Pabianicach, gmina miejska Pabianice” informuję, co następuje:
1. Czy planowane zadanie zlokalizowane jest w całości w obszarze miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego?
Odp. TAK
2. Czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z treścią miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego?
Odp. TAK
3. Czy Zamawiający, w celu przyspieszenia procedury projektowania, dopuszcza odsunięcie

granicy opracowania od terenów zamkniętych, umożliwiające odstąpienie od obowiązku
uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych (§4.1 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. (Dz.U.2014.1227 j.t.) oraz zgody na odstępstwo po
uzyskaniu opinii właściwego zarządcy, wynikającej z art. 53 ust. 2 Ustawy o transporcie
kolejowym
z
dnia
28
marca
2003
r.,
(Dz.U.2017.2117
j.t.)?
Odp. Rozwiązania projektowe muszą być spójne z istniejącym zagospodarowaniem terenu
zamkniętego.
4. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla

całości obszaru objętego zadaniem?
Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania na cele budowlane terenem stanowiącym
pas drogowy drogi powiatowej – ul. Wspólna.

5. Czy w ocenie Zamawiającego, z warunków miejscowych wynika konieczność zrzutu wód

deszczowych z projektowanej kanalizacji do urządzeń odwadniających, usytuowanych na
terenach zamkniętych?
Odp. Zamawiający nie analizował w/w zagadnienia.
6. Jakie są, w ocenie Zamawiającego, koncepcyjne odbiorniki wód deszczowych z

projektowanej kanalizacji deszczowej, dla odcinków od ul. Brzoskwiniowej do przejazdu
kolejowego i od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Zamkową?
Odp. Zamawiający nie analizował szczegółowo w/w zagadnienia.
7. Czy planowane zadanie znajduje się, w całości lub części, na obszarach objętych formami

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody?
Odp. NIE
8. Czy planowane zadanie znajduje się, w całości lub części, na obszarach szczególnego

zagrożenia powodzią?
Odp. NIE
9. Czy Zamawiający oczekuje zaprojektowania zjazdów do wszystkich przylegających do pasa

drogowego działek, czy tylko przebudowy zjazdów istniejących?
Odp. Należy zaprojektować przebudowę/budowę zjazdów istniejących.
10. Czy Zarządca drogi zamieścił na swojej stronie internetowej informację o zamiarze

rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem
kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej (art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
(Dz.U.2017.2222 j.t.)?
Odp. TAK
11. Czy zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, o którym mowa

wyżej?
Odp. NIE
12. Czy Zamawiający przewiduje lokalizację kanałów technologicznych, o których mowa wyżej?

Odp. NIE
13. Czy w obszarze planowanej inwestycji znajdują się linie energetyczne średniego lub

wysokiego napięcia?
Odp. TAK
14. Czy w obszarze planowanej inwestycji znajdują się sieci gazociągu średniego lub wysokiego

ciśnienia?
Odp. W ulicy objętej pracami projektowymi znajduje się sieć gazowa.

15. Czy planowane zadanie znajduje się, w całości lub części, na terenach objętych ochroną

konserwatorską?
Odp. NIE
16. Czy na obszarze, na którym realizowanie będzie przedsięwzięcie, zlokalizowane są obiekty

wpisane do rejestru zabytków?
Odp. NIE
17. Jaki jest wg wiedzy Zamawiającego, stan zaawansowania prac projektowych ścieżki

rowerowej, w obszarze objętym opracowaniem, zlecony przez Urząd Miasta?
Odp. Opracowana została koncepcja, która została zatwierdzona przez Wydział Dróg i
Mostów Starostwa Powiatowego. W bieżącym roku planowany jest wybór Wykonawcy prac
projektowych.
18. Czy Zamawiający oczekuje ujęcia w opracowaniu przebudowy skrzyżowania ulic Wspólnej,

Partyzanckiej, Zamkowej, Łaska?
Odp. NIE
19. Czy w obszarze, na którym realizowanie będzie przedsięwzięcie, występują:

1. tereny górnicze,
2. tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych?
Odp. NIE

