
Pytanie: 
1. Kto jest zarządcą dróg, które występują na terenie objętym przetargiem? 
Odpowiadamy: 
Zarządcą dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg i Gmina Zawiercie. 
 
Pytanie: 
2. Czy jest zgoda na prowadzenie wodociągu w pasie drogowym ul. Zagonowej, Pomrożyckiej i 
Łośnickiej? 
Odpowiadamy: 
Nie. 
 
Pytanie: 
3. Czy w obszarze projektowania są cieki wodne, na przekroczenie których wymagane będzie 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego? 
Odpowiadamy: 
Nie. 
 
Pytanie: 
4. Czy w obszarze projektu występują tereny „ zamknięte”? 
Odpowiadamy: 
Nie. 
 
Pytanie: 
5. Czy w obszarze projektu występują tereny Lasów Państwowych? 
Odpowiadamy: 
Nie posiadamy Wypisu z ewidencji gruntów. 
 
Pytanie: 
6. Czy w obszarze projektu występują obszary objęte ochroną konserwatorską? 
Odpowiadamy: 
Nie. 
 
Pytanie: 
7. Jakie formy ochrony przyrody występują na terenie objętym niniejszym projektem ? 
Odpowiadamy: 
Część projektowanej trasy wodociągu przebiega przez tereny znajdujące się na Jurze krakowsko-
częstochowskiej. 
 
Pytanie: 
8. Jakiego rodzaju mapy posiada Zamawiający - papierowe czy w wersji elektronicznej? 
Odpowiadamy: 
Zamawiający posiada mapy w wersji elektronicznej i papierowej. 
 
Pytanie: 
9. Prosimy udostępnić mapy do celów projektowych na stronie internetowej. 
Odpowiadamy: 
Mapy są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 42-400 Zawiercie ; ul. 11 Listopada 2; w dziale 
technicznym, II pietro, pokój nr 16. 
 
Pytanie: 
10. Czy Zmawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach? 
Odpowiadamy: 
Nie. 
 
 



Pytanie: 
11. Czy jest aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terene objęty 
zamówieniem? 
Odpowiadamy: 
Tak. 
 
Pytanie: 
12. Termin z pozwoleniem na budowę 30.05.2012 oznacza, że kompletny projekt budowlany należy 
złożyć w starostwie najpóżniej 12.03.2012 (65 dni + 14 prawomocność). Zakładając, że podpisanie 
umowy nastąpi do końca listopada to Wykonawcy pozostaje 3 i pół m-ca na pozyskanie map 
ewidenycyjnych i wypisów, uzgodnienia przebiegu trasy, opracowanie wniosku o decyzję 
środowiskową i jej uprawomocnienie (2 i pół m-ca), opracowanie projektu, uzgodnienia ZUDP, nie 
licząc ewentualnych pozwoleń wodnoprawnych, o które możną wystąpić posiadając prawomocną 
decyzję środowiskową oraz przy założeniu że jest mpzp.  
Prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. do 30.07.2012r. 
Odpowiadamy: 
Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do dnia 31.07.2012 r. 
 
 
 
 


