
Kąty Wrocławskie, dnia 2012-09-12 
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Wszyscy wykonawcy 

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa 

kanalizacji w miejscowościach Zybiszów i Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie" 

 

Pytanie 1) Czy zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
obszaru opracowania? 
Odp.1. Zamawiający nie posiada decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
obszaru opracowania 
 
Pytanie 2) Czy zamawiający posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
opracowania? 
Odp. 2. Zamawiający posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
opracowania 
 
Pytanie 3) Czy na terenie objętego opracowanie występują tereny zamknięte? 
Odp. 3. Na terenie objętego opracowaniem nie występują tereny zamknięte 
 
Pytanie 4) Czy inwestycja będzie przebiegać przez tereny PKP ? 
Odp. 4. Inwestycja nie będzie przebiegać przez tereny PKP. 
 
Pytanie 5) Czy w ramach w/w zadania przewiduje się przekroczenie rzeki, potoków, rowów i 
wykonanie operatu wodno prawnego ? 
Odp.5. W ramach zadania nie przewiduje się przekroczenia rzeki, potoków, rowów i wykonanie 
operatu wodnoprawnego. 
 
Pytanie 6) Czy w ramach w/w zadania przewiduje się, że projektowana inwestycja będzie przechodzić 
lub znajdować się w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych? 
Odp.6. Projektowana inwestycja będzie przechodzić przez drogi gminne, wojewódzkie. 
 
Pytanie 7) Proszę o orientacyjne podanie wielkości obszaru aktualizacji map [ha]? 
Odp.7. Orientacyjna wielkość obszaru aktualizacji map wynosi ok. 35 ha. 
 
Pytanie 8) Czy zamawiający posiada informacje na temat aktualnego pokrycia mapowego terenu 
objętego opracowaniem? Jeżeli tak to proszę podać skalę pokrycia. 
Odp. 8. Zamawiający nie posiada informacji na temat aktualnego pokrycia mapowego terenu 
objętego opracowaniem 
 
Pytanie 9) Czy konieczna będzie przepompownia kanalizacji sanitarnej? 
Odp.9. Tak, przewiduje się, że będzie konieczny projekt przepompowni kanalizacji sanitarnej. 
 
Pytanie 10) Czy zamawiający posiada warunki zasilania dla ewentualnej pompowni kanalizacji 
sanitarnej? 
Odp. 10. Zamawiający nie posiada warunków zasilania dla ewentualnych pompowni kanalizacji 
sanitarnej. 
 
Pytanie 11) Czy Zamawiający posiada rezerwę terenu pod planowaną lokalizację pompowni ścieków? 
Jeżeli nie, to kogo będzie należeć obowiązek pozyskanie przedmiotowego terenu? 



Odp.11. Zamawiający nie posiada rezerwy terenu pod planowaną lokalizację pompowni 
ścieków. Pozyskanie przedmiotowego terenu będzie leżeć po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 12) Jaka jest liczba mieszkańców na obszarze objętym opracowaniem, których należy 
podłączyć do projektowanej kanalizacji sanitarnej? 
Odp.12. Wg danych na dzień 31.12.2011 r. liczba mieszkańców w Jaszkotlu: 71, w Zybiszowie: 
157.  
 
Pytanie 13) Czy inwestycja będzie przebiegać przez tereny prywatne? Jeżeli tak, to czy zamawiający 
posiada odpowiednie zgody? 
Odp.13. Inwestycja będzie przechodzić przez tereny prywatne. Uzyskanie zgody na lokalizację 
leży po stronie Projektanta. 
 
Pytanie 14) Jakiej klasy drogi występują na obszarze przedmiotowej inwestycji? 
Odp 14. Na obszarze przedmiotowej inwestycji występują publiczne drogi gminne, droga 
wojewódzka , drogi wewnętrzne. 
 
Pytanie 15) Czy zamawiający posiada wstępną zgodę zarządców dróg na lokalizację w pasie dróg 
kanalizacji sanitarnej. 
Odp.15. Zamawiający nie posiada wstępnej zgody zarządców dróg na lokalizację w pasie dróg 
kanalizacji sanitarnej. 
 
Pytanie 16) Czy w ramach zadania należy opracować projekty oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym? 
Odp. 16. Projekty oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym będą zlecone 
Wykonawcy robót budowlanych. 
 
Pytanie 17) Czy obszar opracowania lub jego część leży w strefie parku krajobrazowego lub 
podobnej? 
Odp.17. Obszar opracowania nie leży w strefie ochrony wód, krajobrazu chronionego, parku 
krajobrazowego. Na terenie inwestycji występują obszary pod ochroną konserwatora zabytków 
oraz zabytkowa aleja drzew wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego z Zybiszowa do wsi Jaszkotle. 
Wg obowiązującego MPZP aleja drzew wraz z nawierzchnią brukowana do zachowania.  
 
Pytanie 18) Proszę podać wymaganą ilość otworów i ich głębokość jaka powinna być wykonana w 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ? 
Odp.18. Dokumentację geologiczno-inżynierską należy opracować zgodnie z obowiązującym 
prawem i zakwalifikowaniem inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz 
zasadami wiedzy inżynierskiej dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań projektowych. 
 
Pytanie 19) Dla równego potraktowania oferentów prosimy o podanie długości sieci kanalizacji 
sanitarnej, ewentualnego rurociągu tłocznego oraz ilości przyłączy, które należy zaprojektować? Co 
do przyłączy proszę podać ilość i określić dokąd należy je zaprojektować: 
- Czy należy zaprojektować przyłącza tylko do granicy działki? 
- Jeżeli wymagane jest zaprojektowanie przyłącza budynkiem to ile metrów od granicy działki ? 
- Czy należy zaprojektować do istniejącej instalacji częściowej inwentaryzacji budynku? 
Odp.19. Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i/ lub tłocznej 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 20) Czy teren objęty opracowaniem jest objęty obowiązującym planem miejscowym? 
Odp.20.Patrz odp. 2. 
 
Pytanie 21) Czy w teren objęty opracowaniem przebiega przez tereny lub tereny kolejowe? 
Odp.21. Patrz odp.3, 4, 6. 



 
Pytanie 22) Prosimy o uszczegółowienie zakresu opracowania w zakresie szacunkowej długości sieci 
do zaprojektowania i przyłączy do posesji w poszczególnych miejscowościach? 
Odp. 22.Patrz odp.19. 
 
Pytanie 23) Czy zakres opracowania obejmuje przyłącza do posesji zakończone korkiem w granicy 
działek? 
Odp. 23. Patrz odp.19. 
 
Pytanie 24) Czy w teren objęty opracowaniem znajduje się w obszarze chronionym przyrodniczo 
Odp.24. Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze chronionym przyrodniczo. 
 
Pytanie 25) Prosimy o sprecyzowanie miejsc włączeń kanalizacji w poszczególnych miejscowościach 
Odp.25. Miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej wg uzyskanych warunków 
włączenia od ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.  
 
Odp.26) Czy Zamawiający przewiduje do zaprojektowania sieć w systemie grawitacyjnym? 
Odp.26. Zamawiający przewiduje do zaprojektowania sieć w systemie grawitacyjnym i 
tłocznym. 
 
Pytanie 27) Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie sieci w pasie drogowym dróg gminnych? 
Odp.27. Zamawiający dopuszcza prowadzenie sieci w pasie dróg gminnych. 
 
Pytanie 28) Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do działek drogowych w których ma być 
prowadzona sieć kanalizacyjna. 
Odp.28. Zamawiający posiada tytuł prawny do dróg gminnych. 
 
Pytanie 29) Czy należy opracować jeden projekt budowlany czy dwa projekty budowlane oddzielnie 
dla każdej miejscowości? 
Odp. 29. Należy opracować jeden projekt budowlany.  
 
Pytanie 30) Czy warunek udziału w przetargu będzie spełniony jeśli wykonawca przedstawi referencje 
na wykonanie: 
- jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł. 
min. 0,5 km i sieci kanalizacyjnej tłocznej o dł. min. 0,5 km z przepompownią ścieków 
- drugiego zadania polegającego na zaprojektowaniu budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o dł. 
min. 0,5 km i sieci kanalizacyjnej tłocznej o dł. min. 0,5 km z przepompownią ścieków 
Czy też musza być dwa zadania dot. kanalizacji grawitacyjnej i inne dwa zadania dot. kanalizacji 
tłocznej. 
Odp. 30). Warunek w przetargu będzie spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem: 
- jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
o dł. min. 0,5 km i sieci kanalizacyjnej tłocznej o dł. min. 0,5 km z przepompownią ścieków 
- drugiego zadania polegającego na zaprojektowaniu budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
o dł. min. 0,5 km i sieci kanalizacyjnej tłocznej o dł. min. 0,5 km z przepompownią ścieków 
lub mogą być przedstawione dwa zadania dot. kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i inne dwa 
zadania dot. kanalizacji tłocznej sanitarnej. 
 
Pytanie 31) Czy projektowana kanalizacja ma przebiegać w obrębie/sąsiedztwie zabytkowej alei 
drzew łączącej Jaszkotle-Zybiszów (ciąg pieszo-rowerowy brukowany) objętej ochroną, zgodnie z 
mapą poglądową? 
Odp. 31) Tak, projektowana kanalizacja ma przebiegać w obrębie/sąsiedztwie zabytkowej alei 
drzew łączącej Jaszkotle-Zybiszów. Zgodnie z obowiązującym MPZP w liniach 
rozgraniczających ciągu dopuszcza się sieci uzbrojenia podziemnego.  
 
Pytanie 32) Czy należy w opracowaniu ująć nową  zabudowę/działki budowlane w kierunku z 
Zybiszowa do Cesarzowic? 
Odp. 32) Nie, zakres zgodnie z mapą poglądową. 
 
 


