
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-05-08 

 

ZP.271.22.2014 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Katy Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Katy Wrocławskie w ul. Żwirki i 
Wigury  wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec 

 

 
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 zamawiający dysponuje koncepcją? Jeśli tak czy ją udostępni przynajmniej w 

części umożliwiającej właściwą oceny przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 1 Nie 

 

Pytanie 2  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 2 Nie przewiduje się sieci grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z  Smolca do 

granicy gminy Kąty Wrocławskie. Jeżeli zajdzie taka konieczność  długość będzie 

porównywalna z planowaną długością sieci  kanalizacji tłocznej. 

 

Pytanie 3 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 3 Szacowana średnica sieci kanalizacji tłocznej  to DN 225 o długości 1000 mb. 

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

 

Pytanie 4 Czy znane są orientacyjne długości i średnice planowanej grawitacyjnej sieci 

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

Kąty Wrocławskie (ul. Żwirki i Wigury)? 

Odpowiedź 4 Nie przewiduje się sieci grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków do sieci 

Miasta Wrocławia od Granic Gminy Kąty Wrocławskie  . Jeżeli zajdzie taka konieczność  

długość będzie porównywalna z planowaną długością sieci  kanalizacji tłocznej. 

 

Pytanie 5 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. Żwirki i Wigury)? 

Odpowiedź  5 Szacowana średnica sieci kanalizacji tłocznej  to DN 225 o długości 850 mb. 

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

 

Pytanie 6 Czy przewidziano przepompownie? Jeśli tak to ile. 

Odpowiedź 6 W projekcie inwestycji przewidziano przepompownie, ich ilości nie szacowano 

wyniknie ze specyfiki projektu. 

 



 

 

Pytanie 7 Czy zamówienie przewiduje przyłącza? Jeśli tak to ile. 

Odpowiedź 7 Nie przewiduje się. 

 

Pytanie 8 Czy zamówienie przewiduje same sieci główne czy także odgałęzienia w postaci 

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

Odpowiedź 8 Główną sieć wraz z  włączenia do istniejących sieci. 

Pytanie 9 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 9 NIE 

 
 

 


