Kąty Wrocławskie, dnia 2012-09-11

Znak sprawy ZP 271/52/2012
Wszyscy wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
kanalizacji w miejscowościach Zybiszów i Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie"
Pytanie 1) Czy teren jest objęty obszarem Natura 2000?
Odp. 1) Teren nie jest objęty obszarem Natura 2000
Pytanie 2) Czy teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków?
Odp. 2) Tak, teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków
Pytanie 3) Czy będą występować przejścia przez tory kolejowe?
Odp. 3) Nie będą występować przejścia przez tory kolejowe
Pytanie 4) Czy będą występować przejścia pod rzekami, rowami itp?
Odp. 4) Nie będą występować przejścia pod rzekami, rowami
Pytanie 5) W jakich drogach będzie przebiegać inwestycja (gminne, powiatowe, wojewódzkie)?
Odp. 5) Inwestycja będzie przebiegać w drogach gminnych, wojewódzkich oraz prywatnych
(wewnętrznych).
Pytanie 6) Jaka jest orientacyjna powierzchnia terenu objęta projektem?
Odp.6) Orientacyjna powierzchnia terenu objęta projektem wynosi ok. 35 ha. W załączeniu
mapa poglądowa z zaznaczonym obszarem projektowania
Pytanie 7) Czy teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego?
Odp. 7) Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
Pytanie 8) Czy zakres projektu obejmuje projekty innych branż (oprócz sanitarnej i odtworzenia
nawierzchni drogi), jeśli tak to jakich?
Odp. 8) Zakres projektu będzie obejmował też branżę elektryczną (projekt zasilania i sterowania
przepompownią ścieków)
Pytanie 9) Jaka jest orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i/lub tłocznej do
zaprojektowania?
Odp. 9) Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i/ lub tłocznej będzie wynikała z projektu.
Pytanie 10) Jaka jest orientacyjna ilość przyłączy do zaprojektowania?
Odp. 10) W Zybiszowie należy zaprojektować przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji
sanitarnej do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej, natomiast w Jaszkotlu należy
zaprojektować krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie istniejących
budynków do sieci kanalizacyjnej. Odcinki należy zaprojektować nie głębiej niż 2 m od granicy
posesji i zakończyć studzienką.

Z opracowania należy wyłączyć szkołę w Jaszkotlu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
Dzieci im. Jana Pawła II, na terenie których istnieje już kanalizacja sanitarna.
Pytanie 11) Czy w cenie należy uwzględnić koszty nadzorów autorskich, jeśli tak to w jakim
wymiarze?
Odp. 11) W cenie nie należy uwzględniać kosztów nadzorów autorskich
Pytanie 12) Proszę o określenie przewidzianych do zaprojektowania w poszczególnych
miejscowościach (Zybiszów i Jaszkotle):
a) długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych
b) ilości przewidywanych pompowni ścieków
Odp. 12) Długości kanałów sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych, jak również ilość
przewidywanych pompowni ścieków będzie wynikała z projektu.
W Zybiszowie należy zaprojektować przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej, natomiast w Jaszkotlu należy zaprojektować krótkie
odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie istniejących budynków do sieci
kanalizacyjnej. Odcinki należy zaprojektować nie głębiej niż 2 m od granicy posesji i zakończyć
studzienką.
Z opracowania należy wyłączyć szkołę w Jaszkotlu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
Dzieci im. Jana Pawła II, na terenie których istnieje już kanalizacja sanitarna.
Pytanie 13) Jeśli Zamawiający przewiduje pompownie ścieków, czy zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje także projekt przyłączy energetycznych do projektowanych pompowni? Jeśli tak, to w
związku z brakiem w chwili obecnej Technicznych Warunków Przyłączenia do sieci energetycznej,
proszę o oszacowanie długości przewidywanego/ych przyłącza/y.
Odp. 13) W zakres przedmiotu zamówienia należy przewidzieć projekty zasilania i sterowania
przepompownią ścieków. Długość przewidywanych przyłączy będzie wynikała z ilości oraz
usytuowania ewentualnych przepompowni ścieków.
Pytanie 14) Czy projektowane sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać będą przez tereny zamknięte
(PKP) ?
Odp. 14) Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej nie będą przebiegać przez tereny zamknięte
Pytanie 15) Czy na terenie objętym przetargiem występują obszary Natura 2000?
Odp. 15) Teren nie jest objęty obszarem Natura 2000
Pytanie 16) Czy cały obszar przedmiotu zamówienia objęty jest
zagospodarowania przestrzennego'?
Odp. 16) Teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego

miejscowym

planem

Pytanie 17) Czy na przewidywanej trasie kanalizacji występują cieki, rzeki itp. - wymagające
pozwolenia wodnoprawnego na ich przekroczenie?
Odp. 17) Na przewidywanej trasie kanalizacji nie występują cieki, rzeki itp. - wymagające
pozwolenia wodnoprawnego na ich przekroczenie.
Pytanie 18) Przedmiot zamówienia opisany w SIWZ wskazuje, iż zakres prac projektowych nie
obejmuje projektu przyłączy kanalizacyjnych. Proszę o potwierdzenie. W przeciwnym wypadku proszę
o określenie szacowanej ilości przyłączy kanalizacyjnych z podaniem zakresu przyłącza (czy do
granicy posesji, czy z wejściem na posesję do pierwszej studzienki za granicą/ogrodzeniem posesji ?)
Odp. 18) W Zybiszowie należy zaprojektować przepięcie istniejących przyłączy kanalizacji
sanitarnej do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej, natomiast w Jaszkotlu należy
zaprojektować krótkie odcinki kanalizacji sanitarnej umożliwiające podłączenie istniejących

budynków do sieci kanalizacyjnej. Odcinki należy zaprojektować nie głębiej niż 2 m od granicy
posesji i zakończyć studzienką.
Z opracowania należy wyłączyć szkołę w Jaszkotlu oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
Dzieci im. Jana Pawła II, na terenie których istnieje już kanalizacja sanitarna.
Pytanie 19) Czy oprócz map do celów projektowych, uzyskanie mapy ewidencji gruntów oraz wypisów
właścicieli działek, na których przebiegać będzie projektowana inwestycja, należy do obowiązków
Wykonawcy?
Odp. 19) W wycenie należy uwzględnić uzyskanie map ewidencji gruntów oraz wypisów
właścicieli działek po których przebiegać będzie projektowana inwestycja. Uzyskanie map oraz
wypisów należy do obowiązków Wykonawcy.

