
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-05-08 

ZP.271.17.2014 

         

Wszyscy Wykonawcy 

  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejących  sieci do 
granic gminy Kąty Wrocławskie  wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w 
miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części 
gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, 
Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)”  

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania: 

 
 

 
Pytanie 1  Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte – tereny PKP, tereny 
wojskowe? 
Odpowiedź 1 Na podstawie posiadanej przez Zamawiającego wiedzy na terenie objętym projektem 
nie ma terenów zamkniętych. 
 
Pytanie 2 Czy  teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny Lasów Państwowych? 
Odpowiedź 2 Wg. Zamawiającego nie przewiduje się przejść przez tereny Lasów Państwowych 
jednakże Zamawiający liczy się z taka ewentualnością w przypadku wyczerpania innych możliwości. 
W zakresie terenów objętych projektem występuje dz. nr 9/65 obręb Zabrodzie  należąca do Lasów 
Państwowych Nadleśnictwo Miękinia. 
 

Pytanie 3 Jaką ilość nadzorów autorskich należy przewidzieć do wyceny prac projektowych? 
Na jaki okres planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji? 
Odpowiedź 3 Na nadzór autorski planuje się zawarcie oddzielnej umowy. Inwestycje planuje się 
rozpocząć w  2016 r, czas jej realizacji jest zależny od możliwości finansowych. 
 

Pytanie 4 Czy dla terenu, na którym planowana jest inwestycja jest uchwalony Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Terenu? 

Odpowiedź 4 Tak 

 

Pytanie 5 Czy zamawiający posiada projekt koncepcyjny dla przedmiotowej inwestycji? 

Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. 

Odpowiedź 5 Tak, Zamawiający posiada koncepcję kanalizacji dla przedmiotowych terenów 

z 2006 roku. Przy korzystaniu z opracowania należy pamiętać że dane tam zawarte mogą ulec 

zmianie ze względu na rozwojowy charakter miejscowości. Koncepcja do wglądu na stronie 

internetowej. 

 

Pytanie 6 Jakie wymagania stawia zamawiający dla pompowni sieciowych? Czy mają być 

ogrodzone, oświetlone z dojazdem? Czy wymagane jest dwustronne zasilanie? 

Odpowiedź 6 Warunki dla projektowanych sieci i urządzeń należy uzyskać u zarządców sieci 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kąty Wrocławskie i Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.  we Wrocławiu. 

 

Pytanie 7 Czy dla przedmiotowej inwestycji była uzyskiwana decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego? 

Odpowiedź 7 Nie 



 

 

 

Pytanie 8 Czy miejsce lokalizacji inwestycji jest położone na terenach zalewowych? 

Odpowiedź 8 Nie 

 

Pytanie 9 Czy zamawiający może podać orientacyjne długości sieci, obszar terenu objętego 

inwestycją lub wskazać lub wskazać na załączniku graficznym punkty włączenia do 

istniejących sieci jako podstawę do sporządzenia wyceny? 

Odpowiedź 9 Orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach 

objętych opracowaniem dostępne są w  koncepcji (koncepcja do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego). Poniżej podano szacowane długości sieci dla połączeń. 

Lp Rodzaj sieci 

Sieć od istniejącej 

sieci Miasta 

Wrocławia do 

granicy Gminy Kąty 

Wrocławskie, mb. 

Sieć od istniejącej 

sieci  Gminy Kąty 

Wrocławskie do jej 

granicy, mb. 

1 Sieć wodociągowa w  

ul. Mokronoskiej w 

Mokronosie   dn 225 

520 800 

2 Kanalizacja  

sanitarna tłoczna w 

ul. Mokronoskiej w 

Mokronosie,  dn 225 

520 1200 

3  Sieć wodociągowa 

w ul. Zabrodzkiej w 

Zabrodziu,  dn 225 

110 5 

4 Kanalizacja  

sanitarna w ul. 

Zabrodzkiej w 

Zabrodziu,  dn 600 

110 10 

5 Sieć kanalizacji 

sanitarnej w m.: 

Mokronos Górny, 

Mokronos Dolny, 

Zabrodzie, Nowa 

Wieś Wrocławska, 

Cesarzowice, Gądów 

- wg koncepcji 

 

Pytania 10 Przez jaką ilość działek ewidencyjnych szacowane jest przeprowadzenie 

przedmiotowej inwestycji? 

Odpowiedź 10 Nie szacowano 

 

Pytanie 11 Ile działek Inwestor planuje podłączyć do projektowanej sieci kanalizacyjnej? 

Prosimy o podanie szacunkowej liczby przyłączy?  

Odpowiedź 11 Nie szacowano (zabudowane nieruchomości  i posiadające pozwolenie na 

budowę a nie wybudowane w miejscowościach objętych opracowaniem: Mokronos Dolny 

Mokronos Górny, Zabrodzie Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska) 

 

Pytanie 12 W jaki sposób mają być zaprojektowane przyłącza do podłączonych działek: do 

granicy działki prywatnej, do pierwszej studzienki na posesji czy w opracowaniu należy ująć 

włączenie do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku? 
Odpowiedź 12 Przyłącza do działek należy wykonać zgodnie z definicją ustawy o  

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustawa z  dnia 7 

czerwca 2001 r. 



 

 

 

Pytanie 13  Kto jest zarządcą dróg na terenie objętym przetargiem? 

Na terenie objętym zadaniem znajdują się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowa a 

także autostrada A4 i autostradowa obwodnica Wrocławia 

Pytanie 14 Czy zamawiający, jako posiadacz tytułu prawnego do dróg gminnych Gmina 

Kąty Wrocławskie wyrazi zgodę na prowadzenie projektowanych sieci w drogach 

gminnych? 

Odpowiedź 14 Tak 

 

Pytanie 15 Czy na obszarze objętym zakresem projektu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

występują obszary: Natura 2000, tereny górnicze lub objęte ochroną konserwatorską, 

archeologiczną, w strefie wód, krajobrazu chronionego, parku krajobrazowego lub 

podobnej? 

Odpowiedź 15 Zadaniem projektanta będzie sprawdzenie czy projektowana inwestycja 

przechodzić będzie przez obszary Natury 2000, tereny górnicze, objęte ochrona 

konserwatorską, archeologiczną, w strefie wód, krajobrazu chronionego, parku 

krajobrazowego lub podobnej. 

 

Pytanie 16 Czy cały obszar planowanej inwestycji ma pokrycie w nieaktualnych mapach do 

celów opiniodawczych? 

Odpowiedź 16 Zamawiający nie posiada map do celów opiniodawczych na teren objęty 

zadaniem. 

 

Pytanie 17 Jaką ilość spotkań Rady Technicznej przewiduje Zamawiający? 

Odpowiedź 17 Ilość spotkań Rady Technicznej zależna będzie od potrzeb wynikających z 

specyfiki prac projektowych 

 

Pytanie 18 Jak należy rozumieć par. 2 ust 5 projektu Umowy (Załącznik nr 6) o obowiązku 

Projektanta do wykonania dodatkowych egzemplarzy projektu”…na żądanie 

Zamawiającego”? Może to prowadzić do nieuzasadnionych żądań. Prosimy o okreslenie 

ilości dodatkowych egzemplarzy ponad ilość egzemplarzy określoną zakresem umowy, jaką 

należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź 18 Projektant wykona na żądanie Zamawiającego dodatkowe egzemplarze 

projektu w zakresie niezbędnym dla jego wykorzystania przy realizacji procesu 

inwestycyjnego, nie więcej jednak niż 5 . 

 

Pytanie 19  W projekcie umowy par.2 ust. 9 oraz par 7 ust. 5 przywołany jest załącznik nr 2 

do umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy. Prosimy o udostępnienie przywołanego 

załącznika nr 2 do umowy. Czy zamawiający dysponuje projektem załącznika z 

wyszczególnieniem etapów prac przywołanych w par.7 ust.7? 

Odpowiedź 19 Tak 

 

Pytanie 20 Czy zamawiający uzna za wystąpienie zdarzenia losowego („…inne czynniki 

zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie może zapobiec”) 

stanowiącego podstawę do zmiany terminu realizacji umowy: trudności w pozyskaniu 

uzgodnień z właścicielami posesji, nieuregulowany stan prawny gruntów, brak zgody 

właścicieli posesji na wejście w tern, co wymusi konieczność nowego trasowania sieci? 

Odpowiedź 20 W ocenie Zamawiającego opisane okoliczności nie stanowią podstawy do 

zmiany terminu realizacji zamówienia.  Okoliczności opisane w zapytaniu, w tym w 

szczególności trudności w dokonaniu uzgodnień są elementem charakterystycznym dla 

projektowania tego rodzaju inwestycji i Wykonawca powinien wziąć je pod uwagę. W 

przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, na które napotkałby każdy 

potencjalny wykonawca realizujący przedmiotowe zamówienie - zamawiający podda je 



 

 

analizie pod kątem tego czy mogą stanowić podstawę do zmiany terminu realizacji 

zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 21 Jak będzie wyglądało postępowanie Zamawiającego w przypadku konieczności 

przejścia sieciami przez teren o nieuregulowanym stanie prawnym bądź niemożności 

zlokalizowania właściciela gruntu?  

Odpowiedź 21 W takich przypadkach  należy poszukać trasy alternatywnej bądź też decyzja 

będzie podejmowana na bieżąco zależnie od charakteru sprawy. 

 

Pytanie 22 Wskazanie przybliżonej długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

obejmującej opracowanie. 

Odpowiedź 22 Orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach 

objętych opracowaniem dostępne są w  koncepcji (koncepcja do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego). Poniżej podano szacowane długości sieci dla połączeń. 

Lp Rodzaj sieci 

Sieć od istniejącej 

sieci Miasta 

Wrocławia do 

granicy Gminy Kąty 

Wrocławskie, mb. 

Sieć od istniejącej 

sieci  Gminy Kąty 

Wrocławskie do jej 

granicy, mb. 

1 Sieć wodociągowa w  

ul. Mokronoskiej w 

Mokronosie   dn 225 

520 800 

2 Kanalizacja  

sanitarna tłoczna w 

ul. Mokronoskiej w 

Mokronosie,  dn 225 

520 1200 

3  Sieć wodociągowa 

w ul. Zabrodzkiej w 

Zabrodziu,  dn 225 

110 5 

4 Kanalizacja  

sanitarna w ul. 

Zabrodzkiej w 

Zabrodziu,  dn 600 

110 10 

5 Sieć kanalizacji 

sanitarnej w m.: 

Mokronos Górny, 

Mokronos Dolny, 

Zabrodzie, Nowa 

Wieś Wrocławska, 

Cesarzowice, Gądów 

- wg koncepcji 

 

Pytanie 23 W przypadku braku uregulowania stanu prawnego nieruchomości będących w 

zakresie opracowania  dla których nie mam możliwości ustalenia właściciela inaczej niż 

sądownie, kto pokryje koszty ewentualnego postępowania? W chwili składania ofert 

Projektant nie jest w stanie oszacować konkretnej ilości ani wykluczyć że powyższa sytuacja 

może mieć miejsce. 

Odpowiedź 23 Inwestor nie będzie pokrywał kosztów postępowania sądowego w zakresie 

ustalenia właściciela. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji konieczna będzie zmiana trasy 

lub w przypadku odcinka  do podłączenia konkretnej nieruchomości Inwestor zrezygnuje z 

jego wykonania. 

 

Pytanie 24 Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy, iż pomimo zachowania 

staranności ze strony Wykonawcy nie uda się wykonać zadania terminowo np.: w 



 

 

przypadku przedłużających się procedur administracyjnych uzyskiwania poszczególnych 

decyzji czy pozwoleń? 

Odpowiedź 24 W ocenie Zamawiającego opisane okoliczności nie stanowią podstawy do 

zmiany terminu realizacji zamówienia.  Okoliczności opisane w zapytaniu są elementem 

charakterystycznym dla projektowania tego rodzaju inwestycji i Wykonawca powinien wziąć 

je pod uwagę. W przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, na które 

napotkałby każdy potencjalny wykonawca realizujący przedmiotowe zamówienie - 

zamawiający podda je analizie pod kątem tego czy mogą stanowić podstawę do zmiany 

terminu realizacji zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp 

 

Pytanie 25 Jakie drogi występują  na terenie objętym opracowaniem i kto jest ich 

Zarządcą? 

Odpowiedź 25 Na terenie objętym zadaniem znajdują się drogi gminne, powiatowe, 

wojewódzkie i krajowa a także autostrada A4 i autostradowa obwodnica Wrocławia. 

 

Pytanie 26 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania trasy kolektora w pasie 

drogowym w przypadku gdy właściciel gruntu nie wyraził zgody na zajęcie działki? 

Odpowiedź 26  Tak 

 

Pytanie 27 Czy przy umieszczeniu kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 

Zamawiający będzie wymagał projektu odbudowy nawierzchni? 

Odpowiedź 27 Tak 

 

Pytanie 28 Czy przy umieszczeniu kolektora kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 

Zamawiający będzie wymagał projektu organizacji ruchu? 

Odpowiedź 28 Tak 

 

Pytanie  29 Czy teren inwestycji położony jest w terenach zalewowych? 

Odpowiedź 29 Zadaniem projektanta będzie sprawdzenie czy inwestycja leży na terenach 

zalewowych. 

 

Pytanie 30 Czy teren inwestycji położony jest w terenach osuwiskowych? 

Odpowiedź 30 Nie 

 

Pytanie 31  Czy teren inwestycji położony jest w terenach górniczych? 

Odpowiedź 31 Nie 

 

Pytanie 32 Czy przez tereny inwestycji przebiegają sieci gazowe wysokiego ciśnienia? 

Odpowiedź 32 Zadaniem projektanta będzie sprawdzenie czy przez tereny inwestycji 

przebiegają sieci gazowe wysokiego ciśnienia. 

 

Pytanie 33 Czy na terenie inwestycji występują działki Lasów Państwowych? 

Odpowiedź 33 Wg. Zamawiającego nie przewiduje się przejść przez tereny Lasów 

Państwowych jednakże Zamawiający liczy się z taka ewentualnością w przypadku 

wyczerpania innych możliwości. W zakresie terenów objętych projektem występuje dz. nr 

9/65 obręb Zabrodzie  należąca do Lasów Państwowych Nadleśnictwo Miękinia. 

 

Pytania 34  Czy teren inwestycji objęty jest obszarem Natura 2000? 

Odpowiedź 34 Zadaniem projektanta będzie sprawdzenie czy projektowana inwestycja 

przechodzić będzie przez obszary Natury 2000. 

 



 

 

Pytanie 35 Czy zamawiający dysponuje koncepcją? Jeśli tak czy ją udostępni przynajmniej 

w części umożliwiającej właściwą oceny przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 35 Tak, Zamawiający posiada koncepcję kanalizacji dla przedmiotowych 

terenów z 2006 roku. Przy korzystaniu z opracowania należy pamiętać że dane tam zawarte 

mogą ulec zmianie ze względu na rozwojowy charakter miejscowości. Koncepcja do wglądu 

na stronie internetowej . 

 

Pytanie 36  Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej sieci wodociągowej 

od istniejącej sieci w miejscowości Mokronos do granicy gminy Kąty Wrocławskie. 

Odpowiedź 36 Szacowana średnica sieci wodociągowej to DN 225 o długości  800mb. Są to 

wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie 37  Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej sieci wodociągowej 

od istniejącej sieci w miejscowości Zabrodzie do granicy Gminy Kąty Wrocławskie 

Odpowiedź 37 Szacowana średnica sieci wodociągowej to DN 225 o długości 5 mb. Są to 

wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie 38  Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej grawitacyjnego 

połączenia sieci kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci kanalizacyjnej w Mokronosie 

Dolnym do granic gminy Katy Wrocławskie. 

Odpowiedź 38 Nie przewiduje się sieci grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z 

Mokronosu do granicy gminy Kąty Wrocławskie. Jeżeli zajdzie taka konieczność  długość 

będzie porównywalna z planowaną długością sieci  kanalizacji tłocznej. 

 

Pytanie 39 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanych przewodów 

tłocznych połączenia sieci kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci kanalizacyjnej w 

Mokronosie Dolnym do granic gminy Katy Wrocławskie 

Odpowiedź 39 Szacowana średnica sieci kanalizacji tłocznej  to DN 225 o długości 1200 mb. 

Są to wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie 40 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej grawitacyjnego 

połączenia sieci kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci kanalizacyjnej w Zabrodziu 

do granic gminy Kąty Wrocławskie.  

Odpowiedź 40 Szacowana średnica sieci kanalizacji grawitacyjnej  to DN 600 o długości 10 

mb. Są to wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie 41  Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanych przewodów 

tłocznych połączenia sieci kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci kanalizacyjnej w 

Zabrodziu do granic gminy Kąty Wrocławskie 

Odpowiedź 41 Nie przewiduje się sieci grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z 

Zabrodziu do granicy gminy Kąty Wrocławskie. Jeżeli zajdzie taka konieczność  długość 

będzie porównywalna z planowaną długością sieci  kanalizacji tłocznej. 

 

Pytanie  42 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej sieci wodociągowej 

od istniejącej sieci na terenie Miasta Wrocławia do granicy Gminy Kąty Wrocławskie ( ul. 

Zabrodzka ) 

Odpowiedź 42 Szacowana średnica sieci kanalizacji grawitacyjnej  to DN 225 o długości 110 

mb. Są to wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie  43  Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej grawitacyjnego sieci 

kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci na terenie Miasta Wrocławia do granicy Gminy 

Kąty Wrocławskie ( ul. Zabrodzka) 



 

 

Odpowiedź 43 Szacowana średnica sieci kanalizacji grawitacyjnej  to DN 600 o długości 110 

mb. Są to wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie  44 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanych przewodów 

tłocznych sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci na terenie Miasta Wrocławia do 

granicy Gminy Kąty Wrocławskie ( ul. Zabrodzka) 

Odpowiedź 44 Nie przewiduje się sieci grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z 

Zabrodziu do granicy gminy Kąty Wrocławskie. Jeżeli zajdzie taka konieczność  długość 

będzie porównywalna z planowaną długością sieci  kanalizacji tłocznej 

. 

Pytanie  45 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej sieci wodociągowej 

od istniejącej sieci na terenie Miasta Wrocławia do granicy Gminy Kąty Wrocławskie ( ul. 

Mokronoska) 

Odpowiedź 45 Szacowana średnica sieci kanalizacji grawitacyjnej  to DN 225 o długości 520 

mb. Są to wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie  46 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej grawitacyjnego sieci 

kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci na terenie Miasta Wrocławia do granicy Gminy 

Kąty Wrocławskie ( ul. Mokronoska) 

Odpowiedź 46 Nie przewiduje się sieci grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z 

Zabrodziu do granicy gminy Kąty Wrocławskie. Jeżeli zajdzie taka konieczność  długość 

będzie porównywalna z planowaną długością sieci  kanalizacji tłocznej. 

 

Pytanie  47 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanych przewodów 

tłocznych sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci na terenie Miasta Wrocławia do 

granicy Gminy Kąty Wrocławskie ( ul. Mokronoska) 

Odpowiedź 47 Szacowana średnica sieci kanalizacji tłocznej to DN 225 o długości 520 mb. 

Są to wartości szacowane i podczas procesu projektowego mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie  48 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej grawitacyjnego sieci 

kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, 

Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice, Gądów z odprowadzeniem ścieków w kierunku 

Wrocławia. 

Odpowiedź 48  Długości sieci w w/w miejscowościach należy przyjąć wg koncepcji 

pamiętając iż koncepcja jest z roku 2008 a miejscowości przedmiotowe są prężnie rozwijające 

się. 

 

Pytanie  49 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanych przewodów 

tłocznych sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mokronos Górny, Mokronos Dolny, 

Zabrodzie, Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice, Gądów z odprowadzeniem ścieków w 

kierunku Wrocławia. 

Odpowiedź 49  Długości sieci w w/w miejscowościach należy przyjąć wg koncepcji 

pamiętając iż koncepcja jest z roku 2008 a miejscowości przedmiotowe są prężnie rozwijające 

się. 

 

Pytanie  50 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanych przewodów 

tłocznych kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci w miejscowości Smolec do granicy 

Gminy Kąty Wrocławskie (ul. Chłopska)? 

Odpowiedź 50  Nie dotyczy. 

 

Pytanie  51 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej grawitacyjnej sieci 

kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci w miejscowości Smolec do granicy Gminy Kąty 

Wrocławskie (ul. Chłopska)? 



 

 

Odpowiedź 51 Nie dotyczy 

 

Pytanie  52 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanych przewodów 

tłocznych kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci w miejscowości Smolec do granicy 

Gminy Kąty Wrocławskie (ul. Chłopska)? 

Odpowiedź 52  Nie dotyczy 

 

Pytanie  53 Czy przewidziano przepompownie? Jeśli tak to ile. 

Odpowiedź 53 W projekcie inwestycji przewidziano przepompownie, ich ilości nie 

szacowano wyniknie ze specyfiki projektu. 

 

Pytanie  54 Czy zamówienie przewiduje przyłącza? Jeśli tak to ile. 

Odpowiedź 54 Nie szacowano (podłączyć będzie trzeba zabudowane nieruchomości  i 

niezabudowane posiadające pozwolenie na budowę  w miejscowościach objętych 

opracowaniem: Mokronos Dolny Mokronos Górny, Zabrodzie Cesarzowice, Gądów, Nowa 

Wieś Wrocławska) 

 

Pytanie  55 Czy zamówienie przewiduje same sieci główne czy także odgałęzienia w postaci 

przykanlików do przyszłych przyłączy do granicy działki? Jeśli tak to ile. 

Odpowiedź 55 Tak, nie szacowano ilości  (podłączyć będzie trzeba zabudowane 

nieruchomości  i niezabudowane posiadające pozwolenie na budowę  w miejscowościach 

objętych opracowaniem: Mokronos Dolny Mokronos Górny, Zabrodzie Cesarzowice, Gądów, 

Nowa Wieś Wrocławska) 

 

Pytanie  56 Czy zamawiający uzna za spełniony warunek wymieniony w rozdz. V pkt. 1.2) 

SIWZ „wykonał co najmniej dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji 

projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków 

socjalno-bytowych mieszkańców o długości nie mniejszej niż 3 km.”, - w zakresie 

kanalizacji sanitarnej – jeśli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat, 1 

projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ponad 14 km i 1 

projektu o długości ponad 2,5 km ( na sieć wodociągową osobne referencje)? 

Odpowiedź 56  NIE 

 

 

 

 

 

 

 
 


