
Pytania: 

 

1. Czy na każdy przyłącz należy opracować osobny projekt czy jeden projekt obejmujący 

około 47szt przyłączy? 

 

2. Czy na główną sieć rozdzielczą należy uzyskać osobny protokół ZUDP a na przyłącza 

osobny, jeżeli tak to czy na każdy przyłącz należy uzyskać osobny protokół ZUDP czy 

wszystkie przyłącza mogą być objęte jednym protokołem ZUDP? 

 

4. Czy na chwilę obecną mają Państwo koncepcję lub inne wymogi określające czy 

projektowana główna siec rozdzielcza będzie przebiegać pod drogą, w terenie przyległym do 

drogi czy poza pasem drogowy po prywatnych działkach? 

 

5. Czy mają Państwo warunki określające przekroczenie rzeki Warta, estakadą czy 

przewiertem? 

 

6. Czy przewiduje się na trasie głównej sieci rozdzielczej nowoprojektowane komory, albo 

przepompownie? 

 

7. Czy pobierają Państwo opłatę za uzgodnienia dokumentacji w Waszym zakładzie, jeżeli 

tak jaki jest koszt uzgodnienia głównej sieci rozdzielczej L=1600m, koszt 47szt przyłączy w 

jednym opracowania lub koszt 1szt przyłącza? 

 

8. Podstawa do wystawienia faktury to przekazanie kompletnej uzgodnionej dokumentacji 

wraz z niezbędnymi decyzjami i uzyskaniem zgód wejścia w teren wraz z pozwoleniem na 

budowę tylko dla głównej sieci rozdzielczej, bez przyłączy? 

 

9. Co w przypadku nie uzyskanie zgód wejścia w teren i niemożliwości w związku z tym 

skończenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę? 

 

10. Czy jest możliwość przeprowadzenia „wizji lokalnej” miejsca inwestycji. Jeżeli tak kto 

jest osobą kontaktową i jakie są potencjalne terminy. 

 

 

 

Odpowiedzi: 

 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie jednego projektu, który obejmuje wykonanie 

wszystkich przyłączy wodociągowych do odbiorców usług Zamawiającego wzdłuż nowo 

projektowanego wodociągu rozdzielczego. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania jednego protokołu ZUDP na projektowaną 

sieć wodociągową wraz z przyłączami. 

 

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

poza pasem jezdni. 

 

5. Zamawiający nie ma warunków określających przekroczenia rzeki Warty. 

 

6. Na trasie projektowanego wodociągu nie przewiduje się wykonania przepompowni. 



 

7. Wykonawca nie poniesie żadnych kosztów związanych z uzgodnieniem dokumentacji 

projektowej w siedzibie Zamawiającego. 

 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokolarne przekazanie kompletnej 

dokumentacji sieci i przyłączy wodociągowych, zgodnie z SIWZ. 

 

9. Nie przewiduje się braku uzyskania zgody na wejścia w teren w celu realizacji inwestycji 

„Modernizacja wodociągu na ulicy Kromołowskiej w Zawierciu”. 

 

10. Każdy we własnym zakresie może przeprowadzić wizję lokalną w terenie – lokalizacja 

Zawiercie, ul. Kromołowska, na odcinku od ul. Okólnej do ul. Siewierskiej. 


