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Zainteresowani Wykonawcy

doL przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody Zalesie”, gm

Milejewo oraz uzyskanie decyzji o ustanowieniu strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód

podziemnych (studni głębinowych Nr 2 Nr 3) w miejscowości Zalesie, gm. Milejewo -

SIWZ 360/4504/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na pytania zadane w przetargu Jw.

Pytanie nr 1: Czy operat ma być złożony tylko na odprowadzanie wód popłucznych do zbiornika? (w

obecnej decyzji jest pobór wód i odprowadzanie wód do zbiornika)

Odpowiedź:

Operat wodnoprawny ma dotyczyć tylko odprowadzania wód popłucznych (pozwolenie wodnoprawne na

pobór wody podziemnej ważne jest do 31 stycznia 2028 r.).

Pytanie nr 2: Kto jest zarządcą zbiornika, do którego odprowadzane są wody popłuczne?

Odpowiedź:

Właścicielem zbiornika, do którego odprowadzane są wody popłuczne jest Gmina Milejewo.

Pytanie nr 3; Czy jest ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej i czy kończy się termin ważności decyzji,

czy należy uzyskać tę decyzję po raz pierwszy?

Odpowiedź:

Ujęcie miało ustanowione dwie strefy ochrony bezpośredniej (jedną wspólną strefę dla studni Nr 2 SUW

oraz drugą dla studni Nr 3) - decyzja Nr OŚ-VI-6226/50/98 z dnia 07.05.1998 r. (decyzja wygasła).

Pytanie nr 4: Czy udostępnią Państwo wyniki badań wód oraz książkę eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni wyniki badań i książkę eksploatacji studni wybranemu Wykonawcy.
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