Pytania wykonawców do zapytania ofcrtowego na Wykonanic dokumentacii techniczno

-

dla zadania: ''Budowa i przcbudowa sieci

wodociągowej rv
miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, Nowy Klopoczyn i
kosztorysowej

7,ahorz.e"

:

|. Czy na terenie inr.vestycji występują przekroczenia cieków, potoków. rzek wymagających
pozwolenia wodnoprawnego? JeŻeli tak to ile?

przedmiotowym obszarze występują tereny clrronione pod rł'zględerrt
środowiskowynr |ub przez konserwatora zabytków, obszary Natura 2000? Jakie typu

2. Czy na

stanorł'iska archeologiczne znajdują się na terenie inwestycji?

3. 'fermin zakończenia prac określony w SIWZ jest niemoŻliwy do wykonania. Zakładając, że

Wykonawca związany jest ofertąprzez okres 30 dni, podpisanie umowy nastąli z początkiem
listopada 2015 r.' uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w okesie 5 miesięc1 jest
nięmoŹliwe przy zachowaniu tertninów zawartych w Kodeksie Postępowania
Administracyjnego tj.
. Wydanie decyzji środowiskowej - 2 nriesiące oraz 1'ł dni na uprarł otlocnienic
. Wydanie decyzji lokalizacyjnej - 65 dni oraz l4 dni na uprawotnocnienie
. Uzgodnienia - Narada Koordynacyjna (dawny ZUDP) - 30 dni
. Wydanie pozwolenia r-ra budowę - 65 dni oraz 14 dni na uprarł omocnienie
co daje w sur.nie ok. 7,5 m-ca.
Na\eŻy zaznaczyć. Że powyższe postępowania nie mogą przebiegaó równolegle. Dodatkowo
nie przewiduje się czasu potrzebnego na wykonanie zaltrórł ienia' opracowanie lrrap. profili
geologicznych' uzgoclnienia z gestorami, uzyskanie warunków techniczr-rych. Zaznaczyć
naleŻy iż taki termin z góry skazuje Wykonawcę na brak moŻliwościwykonania zanówienia
'
bez poniesienia kar umownych co jest rriezgodne z Kodeksem Cywilnynr. W związku z
powyŹsZym prosit-t-ty o ustalenie realnego terminu realizacji robót.
:

zagospodarowania przestrzennego na wszystkich terenach
przedmiotem
zamówienia?
objętych

4. Czy Gmina posiada plan

5. W jakim terminie ocl złożenia kompletnego wniosku do Zamawiającego zostanic wydana
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego?

6' Jak bętlzie wyglądało postępowanie Zamawiającego w przypadku konieczności przejścia
wodociągiem przez teren o nieuregulowanym stanie prawnym bądŹ niemoŹności
zlokalizorvania właścicieligruntu?
7.

Czy na tererrie planowanej inwestycji znajdują się obszary zamknięte np. PKP?

8. Jakie kategorie c1róg lłystępują na terenie planowanych inwestycji (gminne, powiatowe'
wojewódzkie, krajowe)'7

9. W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane, zgodnie z u:i.29.1 p' 19a) pp' b),
pozwolenia na budowę nie wymaga brrdowa sieci wodociągowej' w związku Z powyżSzym,
izy koniecznym będzie uzyskanie takiego pozwolenia czy Zamawiający, zgodnie z
aktualnymi przepisami, uzna dokonanie zgłoszer-ria właściwemuorganowi?

10' Czy Zamawiający przewiduje koniecznośćzabudowy zestawów do podnoszenia ciśnienia
- czy istniejąca sieÓ zapewni wymagane ciśrrienie dyspozycyjne dla celów ppoż.? JeŻeli tak, to

czy na\eŻy uwzględnić w ofercie podłączenie elektryczne?

