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DEP-GK-III.271.8.2020

                                                                 Wszyscy Wykonawcy

Wydział Gospodarki w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

przekazuje zapytania od Wykonawcy i udziela odpowiedzi dotyczących postępowania na 

Budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacją zewnętrzną do nieruchomości 

gminnej położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 12.

Pytanie nr 1

Czy projektowane przyłącze kanalizacyjne pomiędzy studnią K1-K2 ma być wykonane 

w technologii przecisku bez naruszania nawierzchni?

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z pkt 3.2 Projektu Budowlanego przyłącze kanalizacyjne prowadzone 

pod powierzchnią pasa drogowego należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Zgodnie z Decyzją ZDiT przejście poprzeczne przyłącza kanalizacji sanitarnej pod jezdnią 

ul. Limanowskiego należy wykonać bez naruszania konstrukcji jej nawierzchni.

Zgodnie z uzgodnieniem dokumentacji przez MPK-Łódź Sp. z o.o. wszystkie roboty 

w obrębie torowiska należy wykonać metodą bezwykopową, a przejście projektowanego 

przyłącza pod torowiskiem tramwajowym należy wykonać na głębokości min. 2 m poniżej 

główki szyny.
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Pytanie 2

Proszę o informację czy studnia K2 podlega odbiorowi przez ZWIK?

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z wydanymi wymaganiami technicznymi przez ZWiK Sp. z o.o. przyłącze 

kanalizacyjne włączone do będącej w eksploatacji ZWiK miejskiej sieci musi być 

wykonywane pod nadzorem ZWiK. Wykonawca powiadamia ZWiK o terminie rozpoczęcia 

robót najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót - poprzez złożenie „Zlecenia 

kontroli inwestycji”. Włączenia przyłącza do istniejącej i będącej w eksploatacji ZWiK 

miejskiej sieci kanalizacyjnej - dokonuje wyłącznie ZWiK.

Studnia K2 jest elementem przyłącza kanalizacyjnego i podlega obiorowi przez ZWiK.

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Gospodarki Komunalnej
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