
 
 

TR: 21: 1-4/19 
 
 

Głogów dnia, 31.01.2019r 
 

PWiK w Głogowie Sp. z o.o. informuje, iż dnia 29.01.2019r do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania dotyczące zapisów SIWZ. 
  

1. Czy projekty sieci wod-kan obejmują swoim zakresem projekty przyłączy czy też nie( w SIWZ 

jest mowa wyłącznie o projekcie sieci a w warunkach jest mowa również o przyłączach)  

A jeśli projekt ma obejmować przyłącza to czy mają one być zaprojektowane do wszystkich 

działek zlokalizowanych wzdłuż projektowanych sieci czy też tylko do wybranych? Jeśli do 

wybranych to ile ich ma być i o jakich numerach ewidencyjnych? Czy przyłącze ma być 

projektowane wyłącznie w granicach pasa drogowego i zakończone korkiem/zaślepką, czy 

też przyłącze ma "wejść" na działkę prywatną a jeśli tak to czy kończymy przyłącze studnią 

kanalizacyjną/studzienką wodomierzową 1 m za granicą działki( zgodnie z warunkami) czy 

musimy podłączyć istniejące obiekty do projektowanej sieci.  

Odpowiedź: 
 
Opracowanie obejmuje sieć wodociągową bez przyłączy oraz sieć kanalizacyjną z odcinkami 
sieci do poszczególnych działek (które w warunkach zostały nazwane podejściami 
kanalizacyjnymi) - nie są nazywane przyłączami kanalizacyjnymi. Odcinki sieci (podejścia 
kanalizacyjne) należy zaprojektować do następujących działek: 
- obiekt hospicjum dz. nr 527 poprzez działki nr 193/5 i 193/13 
- dz. nr 516 
- obiekt ZGM nr 4,który znajduje się na działce nr 190/2 po której będą przebiegały  
  projektowane sieci ( należy zaprojektować podejście kanalizacyjne zgodnie z WTP max 1m) 
Zaleca się odbycie wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze stanem istniejącym 
obiektów kanalizacyjnych na ww. działkach oraz skoordynowania projektu sieci  z projektem 
budynku hospicjum z instalacjami zewnętrznymi kanalizacyjnymi. 
 
 
     2. Czy do obowiązków projektanta należy, w ramach tej umowy, ustanowić:  
         a)  służebność gruntową w trybie Kodeksu Cywilnego,  
 
         b) uzyskać zgodę na umieszczenie infrastruktury w trybie art. 124 ustawy o gospodarce   
             nieruchomościami na zaprojektowane sieci i przyłącza biegnące w terenie 
             prywatnym czy też leży to po stronie Inwestora.  
 
 
 
 
 
 



Odpowiedź: 
 
Projektowane sieci nie będą zlokalizowane w terenach prywatnych w związku z powyższym 
nie ma konieczności ustanawiania służebności gruntowych ani też uzyskania zgody właścicieli 
na wejście na teren prywatnej posesji.  
  
 


