
05.08.2011 ( data wptywu 09.08.2011) z proŚbą

o wyjaŚnienie zapytań dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dla terenu po-ięłły ul. Palvłowska, Widok,Łódzkaw Piotrkowie Tryb.

i )

4)

5)

6)

7)

8)

1) Jaki obszar w [ha] ma obejmowaÓ koncepcja dla dróg, sieci wod-kan, sieci k.d.' oŚwietlenia

uliczne go or az kanaŁu technolo gi czne go?

2) Proszę o podanie przybltŻonej długości projektowanej drogi, kanalizacjt deszczow€1 oraz

kanahzacj t s anitarnej ?

JakąnaleŻy przyjąć,powierzchnię do wykonania map d/c projektowych?

Czy określenie warunków gruntowo-wodnych ujęte w SIWZ ma być poprzedzone

dokumentacj ą geotech ntczną d\a ob szaru obj ęte go całą konc epcj ą?

Ile nięruchomoŚci na\eŻy uzbtoic w przył'ącza ks i kd?

Czy w przypadku braku mozliwości zaprojektowania sieci ks grawitacyjnej inwestor

dyśponuje aźiałuą pod przepompownię sciekow i w czyjej gestii jest zaprojektowanie

przyłącza kablowego?

Do kontaktów z właścicielami działek potrzebne są wypisy z ewtd. gruntów, ile nalezy ich

przyjąÓ do prawidłowej wyceny ?

Jaki obszar ma obej mować inwent ary zacja zielenl?

Ad. 1) Koncepcja powirrna obejmowaó cały teren tworzącego się osiedla' powierzchnia

obszaru zawartego pomiędzy ul. Pawłowską Widok, Łodzką i projektowaną obwodnicą

miasta to ok' 13 ha . ( obszar w skali 1:5000 w zil'ączeniu)

Ad,. 2) Przyb1iŻona długośó drogi to ok. 680 m,kana\izacji deszczowej analogtcznię, długośó

kana1tzacjisanitarnej dia całego obszaru ok. 1900 m, ( mapa w skali 1: 5000 w załączenlu)

Ad. 3) Powierzchnię do wyko naniamap d/c projektowy ch na|eŻy przyjąÓ zgodnie z zabesem

projektowania dla kinalizaciisanitarnef (obejmuje ca\y obszar) i zapisami miejscowego planu

zago spo darowania ptzestr zenne go,

Ad. 4) Nalezy wykonaó dokumentację geotechniczna d|a ustalenia warunków gruntowo-

wodnych dla całego obszaru zgodnie z koncepcją .

Ad. 5) W ptzyŁącza kanaItzacjt sanitarnej na|eŻy przewldzieó uzbrojenie ok. 95

nieruchomoŚci. Ilości przytączy kana|izacjt deszczowej inwestor nie jest w stanie oszacować,

gdyŻrueczywista ilość będzie wynikała z układu terenu'

Ad. 6) Miejscowy plan zagospodarowania ptzesttzennego dla tego obszaru nie przewiduje

lokalnej pompowni , w związk} Z czym inwestor nie dysponuj e działkądla jej lokaltzacjt,

Ad. 7) Należy przyjąć, pozyskanie ok. 95 wypisów z ewidencji gruntów,

Ad. 8) Inwentaryz acja zieleni powinna obejmować obszar zgodny z zahesem projektowania

zatówno dlakanalizacji sanitarnej, jak i budowy drogi.
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