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 ZWIK Paczków  

Paczków, 02.06.2022 r 

 

1. W nawiązaniu do zapytania ofertowego w sprawie  wykonania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej tłocznej (długość sieci ok. 500 m) wraz z budową przepompowni ścieków, oraz sieci wodociągowej (długość 

sieci ok. 60 m) dla projektowanej strefy przemysłowej, wykonawca zwraca się z zapytaniem czy inwestor dysponuje 

gruntem dla celów zlokalizowania przepompowni ścieków oraz czy planowana trasa sieci przebiega również przez 

działki prywatne. 

 

Ad.1 Inwestor wskazuje działkę nr 11 (załącznik do zapytania ofertowego) jako działkę do zlokalizowania przepompowni 

ścieków. Planowana trasa przebiega również przez działki prywatne, Zamawiający sygnalizuje również konieczność 

przejścia przez drogę krajową nr 46, oraz drogę powiatową Paczków –Unikowice.  

 

 

2. W nawiązaniu do opublikowanego zapytania ofertowego jak wyżej proszę o udzielenie informacji dot.: 

wielkości zaopatrzenia w wodę podłączanego obiektu budowlanego oraz ilości odprowadzanych ścieków (np. 

oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci/ warunki techniczne/ bilans zapotrzebowania na 

wodę oraz odprowadzanych ścieków oraz skład jakościowy ścieków, itp. 

 

Ad 2. Wielkość zaopatrzenia w wodę ok. 60m
3
/d, ilość odprowadzanych ścieków ok. 50m3/d, ściek należy potraktować 

jako ściek komunalny. 

 

3. Czy należy zapewnić przepustowość projektowanych sieci względem obiektów budowlanych będących na trasie 

projektowanych sieci wod-kan czy ma być to niezależna sieć wod-kan obsługująca wyłącznie podłączany obiekt 

budowlany? Na jakiej podstawie należy uwzględnić bilans zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków tak aby 

dobrać odpowiednią przepustowość sieci wod-kan. Jaki obszar zlewni ma obejmować projektowana sieć wod-kan pod 

względem perspektywicznym? (proszę o określenie obszaru zlewni na załączniku graficznym). 

Ad.3 Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej ma obsługiwać wyłącznie obszar objęty projektem, miejsce 

włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej to rejon ulicy Sienkiewicza w Paczkowie, wpięcie do sieci wodociągowej 

bezpośrednie sąsiedztwo analizowanego obszaru (sieć wodociągowa śr.200 mm PVC). Analizowany obszar zlewni to 

obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.   
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Z poważaniem  

Marek Kieliszek  
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