
Pytania: 

 

1. Czy istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru 

objętego projektem czy też należy uzyskać decyzje ULICP dla całości lub części zakresu? 

 

2. Czy na trasie projektowanych rurociągów znajdują się cieki wodne, a co za tym idzie, 

niezbędne będzie uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na ich przekroczenie? Prosimy o 

podanie ilości przekroczeń oraz charakteru cieków. 

 

3. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną sieci i przyłączy wodociągowych 

objętych opracowaniem? 

 

4. Termin realizacji zadania wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

jest w świetle terminów administracyjnych (ULICP, ewentualny ZUD, wystąpienie o warunki 

do zarządców sieci, dróg, cieków, pozwolenie wodno-prawne, uzgodnienia z zarządcami) są 

mało realne. Czy Zamawiający przedłuży termin umowny w przypadku przedłużających się 

terminów administracyjnych? 

 

5. Czy wodociąg należy poprowadzić po istniejącej trasie czy po nowym śladzie? 

 

6. Czy w zakresie prac należy przewidzieć projekt d? 

 

7. W jakim zakresie należy wymienić przyłącza wodociągowe? Czy do granicy działek 

prywatnych, czy może do posesji? 

 

8. Czy sieć wodociągowa znajduje się w całości w pasach drogowych lub gruntach Skarbu 

Państwa? Czy też przebiega ona przez działki prywatne? 

 

9. Uzgodnienie przebiegu sieci oraz uzyskanie zgód właścicieli działek prywatnych 

zazwyczaj jest procesem długotrwałym i nie sposób przewidzieć ile proces ten zajmie. Czy 

Zamawiający przedłuży termin umowny w przypadku przedłużającego się, nie z winy 

Wykonawcy, procesu uzyskiwania zgód właścicieli działek? 

 

 

 

Odpowiedzi: 

 

1. Rejon planowanej inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

 

2. Na trasie projektowanego wodociągu znajduje się ciek wodny – rzeka Warta. 

 

3. Zamawiający dysponuje częściowo dokumentacją archiwalną sieci wodociągowej i 

przyłączy wodociągowych objętych opracowaniem.  

 

4. Zamawiający wydłuża termin wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego sieci 

wodociągowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja wodociągu na ulicy 

Kromołowskiej w Zawierciu” do dnia 31.07.2013r. 

 



5. Nowo projektowany wodociąg należy zlokalizować w pasie drogowym ul. Kromołowskiej 

poza pasem jezdni. 

 

6. W zakresie opracowania należy przewidzieć wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu. 

Projekt zmiany organizacji ruchu powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez zarządcę 

drogi. 

 

7. Przyłącza wodociągowe należy zaprojektować na odcinku od nowo projektowanego 

wodociągu rozdzielczego, aż do zestawów wodomierzowych zlokalizowanych w istniejących 

budynkach lub studniach wodomierzowych w przypadku działek niezabudowanych. 

Trasę przyłączy wodociągowych należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości. 

 

8. Istniejący wodociąg znajduje się w większości na terenie pasa drogowego ul. 

Kromołowskiej. 

 

9. Zamawiający wydłuża termin wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego sieci 

wodociągowej dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja wodociągu na ulicy 

Kromołowskiej w Zawierciu” do dnia 31.07.2013r. 

 


