
 

                           

             Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

             ul. Miraszewskiego 3 

          48-370 Paczków 

                                                             

Tel: (77) 4316898 

                        NIP: 753-000-11-17 

                        REGON: 530571258 

                       www.zwikpaczkow.pl 

                     kontakt@zwikpaczkow.pl 

                                                                                                            
   
 

 ZWIK Paczków  

Paczków, 21.02.2022 r. 

 

Zgodnie z pkt. 6. "Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom", w związku z czym czy Zamawiający dopuści powierzenie części zamówienia przedmiotu 

umowy takie jak: mapa do celów projektowych Geodecie, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót 

Kosztorysantowi i inne? Jakie części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom. Czy 

Zamawiający w przypadku dopuszczenia powierzenia części zamówienia podwykonawcy wymaga 

zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy? 

Ad.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie wymaga zgłoszenie 

podwykonawcy.  

Czy Zamawiający wymaga opracowania w ramach opracowania projektowego takie opracowania jak: 

> - opinia geotechniczną badania podłoża gruntowego dla potrzeb zamierzenia budowlanego (jeżeli tak to w 

jakich odległościach powinny być wykonane odwierty)? 

> - projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji budowy 

Ad.2 Zamawiający wymaga wykonania wszystkich niezbędnych opracowań, których efektem będzie projekt 

budowlany.  

> 3. W treści zapytania ofertowego brak wzoru umowy jaka będzie zawarta z Wykonawcą. Proszę o 

publikację wzoru umowy 

Ad.3 Zamawiający udostępnił projekt umowy na stronie.  

> 4. Proszę o podanie parametrów istniejącego uzbrojenia wod-kan: 

> - rzędne położenia dna kanalizacji sanitarnej i terenu włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz 

materiału w miejscu podłączenia nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej oraz średnicy 

istniejącej sieci wodociągowej. 

Ad.4 Sieć wodociągowa wykonana z rur PE dn.110 mm, siec kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC 

dn.200 mm. Szczegółowe parametry włączenia kanalizacji sanitarnej, miejsca włączenia jak również 

materiały z jakich należy wykonać obie sieci Zamawiający określi w warunkach technicznych wykonania 

sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.   

> 5. Czy teren objęty opracowaniem projektowym: 

> - jest objęty chroniony formami ochrony przyrody lub terenem objętym obszarem Natura 2000? Nie  

> - jest objęty ochroną konserwatorską lub wpisany do rejestru zabytków? Nie 

> - znajdują się tereny zamknięte? Nie 
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