
 
 

 
 

TR: 21: 1-6/19 

Głogów dnia, 01.02.2019r 

 

PWiK w Głogowie Sp. z o.o. informuje, iż dnia 31.01.2019r do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące zapisów SIWZ. 

 

1. Z wydanych warunków technicznego podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla budynku 

hospicjum wynika, że wody deszczowe mają być odprowadzone tylko z działki nr 527. Czy 

należy w obliczeniach ilości wód deszczowych uwzględnić również odprowadzenie wód 

deszczowych z działek nr 190/2, 193/5, 193/13, 193/15, 193/18, 193/21 po których zgodnie  

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiega droga komunikacyjna? 

Odpowiedź:  

W obliczeniach ilości wód deszczowych dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

należy uwzględnić odprowadzenie wód deszczowych z działek nr 190/2, 193/5, 

193/13, 193/15, 193/18, 193/21, 516, 527. 

2. Czy sieć kanalizacji deszczowej należy prowadzić w pasie komunalnym - droga komunikacyjna 

przebiegająca po działkach nr 190/2, 193/5, 193/13, 193/15, 193/18, 193/21? 

Odpowiedź:  

Sieć kanalizacji deszczowej należy poprowadzić do granicy działki nr 527 - 

bezpośrednie zbliżenie ze wskazana na mapie studzienką Sdp. Połączenie sieci od 

granicy działki z w/w opisaną studzienką będzie objęte projektem Hospicjum i musi 

odbywać się po najkrótszej linii – zapewnić taką możliwość w projektowanej sieci. 

Ostateczne miejsce końcówki sieci w granicy działki nr 527 należy uzgodnić na etapie 

projektowania z biurem projektowym NEON (ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa, email: 

wn@neon.net.pl) celem skoordynowania projektów. 

3. Czy w projekcie sieci kanalizacji deszczowej należy uwzględnić oprócz podłączenia terenów 

hospicjum, także podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej istniejące obiekty (budynki, place) 

zlokalizowane na działkach nr 190/2 i 516? 

Odpowiedź:  

Nie. Należy zapewnić tylko zbilansowanie ilości wód deszczowych. 



4. Czy w projekcie sieci kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić oprócz podłączenia budynków

hospicjum, także podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej istniejące budynki zlokalizowane

na działkach nr 190/2 i 516?

Odpowiedź: 

Tak 

5. Czy w projekcie sieci wodociągowej należy uwzględnić przełączenie istniejących przyłącz

wodociągowych z budynków zlokalizowanych na działkach nr 190/2 i 516?

Odpowiedź: 

Nie. Opracowanie obejmuje sieć wodociągową bez przyłączy. 

6. Czy w projekcie należy uwzględnić likwidację zbiorników znajdujących się na działce nr 193/5

(najprawdopodobniej są to bezodpływowe zbiorniki na ścieki)?

Odpowiedź: 

Nie 


