
 
 

 

Drzewica 29.06.2021r. 
 

GKBI – GKBI.271.25.1JB 
 
 

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do zapytania ofertowego 
na przebudowy odcinków sieci wodociągowej. 

 
Pytanie 1. 
W jakim zakresie mają być przebudowane przyłącza? Czy tylko samo przełączenie z istniejącej 
sieci do nowej sieci? Czy całe przyłącze aż do zaworu odcinającego za wodomierzem? Jeśli 
całe, to czy w zakresie wykonawcy będzie uzyskanie zgody na wejście w teren prywatnej 
działki i przebudowę przyłącza? 
Odpowiedź. 
Całe przyłącze z uzyskaniem zgody właściciela. 
 
Pytanie 2. 
W przypadku konieczności rozebrania nawierzchni utwardzonej w pasie drogowym czy do 
obowiązków wykonawcy należeć będzie projekt odtworzenia nawierzchni? 
Odpowiedź. 
Tak. 

Pytanie 3. 
 Czy w zakresie jest projekt czasowej organizacji ruchu? 
Odpowiedź. 
Tak. 
 
Pytanie 4. 
Czy stara sieć ma zostać wyłączona z użytkowania a następnie usunięta i zutylizowana, a po jej 
trasie ( lub w przypadku braku możliwości - po nowej trasie) ma zostać wybudowana nowa 
sieć? 
Odpowiedź. 
Zamawiający dopuszcza pozostawienie starej sieci. 
 
Pytanie 5. 
Czy zamawiający posiada warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej? Jeśli tak, to 
proszę o udostępnienie. Jeśli nie, to w jakim terminie zamawiający je udostępni po złożeniu 
wniosku? Czy zamawiający pobiera opłatę za wydanie warunków technicznych? 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie posiada warunków technicznych. Wykonawca uzyska je niezwłocznie   
i bezpłatnie u gestora sieci. 
 
Pytanie 6. 
Czy dla działek budowlanych wzdłuż których przebiega sieć, a które nie posiadają przyłączenia 
do sieci wodociągowej należy w ramach oferty opracować projekt przyłącza? 
Odpowiedź. 
Tak. 



 
 

 

 
 
Pytanie 7. 
Czy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? 
Odpowiedź. 
Nie. 
 
Pytanie 8. 
Czy teren objęty jest ochroną konserwatorską? 
Odpowiedź. 
Plac Wolności znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 
Pytanie 9. 
Czy teren leży w obszarze chronionym Natura 2000? 
Odpowiedź. 
Nie. 
 
Pytanie 10. 
Czy termin 10 grudnia to termin do którego należy złożyć wniosek o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie, czy jest to termin do którego należy uzyskać prawomocne pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie? 
Odpowiedź. 
Termin złożenia wniosku. 
 
Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część zapytania i musza zostać uwzględnione w 
ofercie. 
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