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ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA OD OFERENTÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

„Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu przekierowania ścieków z 
miejscowości Radomierzyce, Żerniki Wrocławskie, Iwiny, Mokry Dwór, Gmina Siechnice do 

istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ulicy Zachodniej w Siechnicach” 
 

 
 
PYTANIE NR 1. Brak jest na załączniku mapowym mapy sieci kanalizacyjnej w Żernikach Wrocławskich - czy można ją 
otrzymać? 
ODPOWIEDŹ: Mapy z sieciami kanalizacji sanitarnych są dostępne na bieżąco na stronie www.wroSIP.pl w zakładce 
infrastruktura, gdzie można zobaczyć przebieg wszystkich sieci i przyłączy, które są usytuowane w terenie. 
 
PYTANIE NR 2. Czy mają Państwo mpzp w swoich zasobach, ponieważ ogólnie dostępne są słabej jakości graficznej i przy 
ich wykorzystaniu do naniesienia na planie są problemy z czytelnością. Czy można dostać nazwy planów MPZP, które będą 
obejmowały zakres istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej lub naniesiony graficznie zasięg zakresu opracowania dla 
poszczególnych ww. miejscowości? 
ODPOWIEDŹ: Niestety nie posiadamy w swoich zasobach planów miejscowych. Na stronie wroSIP.pl jest zakładka plany 
miejscowe gdzie można podglądnąć wszystkie miejscowe plany, oprócz tego plany miejscowe są dostępne na stronie gminy 
Siechnice. 
 
PYTANIE NR 3. Czy Państwo są w posiadaniu wersji elektronicznej naniesionej na plany istniejącej sieć kanalizacyjnej i czy 
ją udostępnią? 
ODPOWIEDŹ: Niestety nie posiadamy w swoich zasobach planów miejscowych. Na stronie wroSIP.pl jest zakładka plany 
miejscowe gdzie można podglądnąć wszystkie miejscowe plany, oprócz tego plany miejscowe są dostępne na stronie gminy 
Siechnice. 
 
PYTANIE NR 4. Chciałbym się upewnić, czy chodzi tylko o te ww. 4 miejscowości, dla których należy opracować koncepcję 
odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni w Siechnicach. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym należy wykonać koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu 
przekierowania  ścieków z miejscowości Radomierzyce, Żerniki Wrocławskie, Iwiny oraz Mokry Dwór do istniejącej 
oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. Dotyczy to tylko i wyłącznie wykonania koncepcji 
przekierowania ścieków, które są w tej chwili odprowadzane w kierunku Wrocławia w kierunku oczyszczalni ścieków. 
Zapytanie nie dotyczy koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach, tylko niezbędne 
prace umożliwiające przekierowanie ścieków z jednej strony na drugą. 
 
PYTANIE NR 5. Czy Zamawiający dopuszcza opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na mapach  
zasadniczych.  
ODPOWIEDŹ: Koncepcja ma być wykonana na mapach zasadniczych. 
 
PYTANIE NR 6. W zapytaniu ofertowym w pkt. II Zamawiający wymaga "wykonania  kosztorysów inwestorskich na 
poszczególne zadania obejmujące wszystkie branże niezbędne do realizacji zadania". Na podstawie koncepcji nie można 
"realizować"/budować zadania z uwagi na brak szczegółowości jaki ma miejsce dopiero na etapie projektów budowlano-
wykonawczy. Proszę zatem o zmianę w/w zapisu na np. opracowanie "szacunkowego zestawienia kosztów dla 
poszczególnych zadań". 
ODPOWIEDŹ: Wystarczy wykonać szacunkowe zestawienie kosztów dla poszczególnych zadań. 
 
PYTANIE NR 7. Czy Zamawiający dostarczy mapy sytuacyjno-wysokościowe dla  potrzeb opracowania Koncepcji, czy 
zakup map leży po stronie Wykonawcy? 
ODPOWIEDŹ: Zakup map po stronie wykonawcy. 
 
PYTANIE NR 8. Z uwagi na znaczny obszar objęty opracowaniem proszę o informację na mapach w jakiej skali 
Zamawiający wymaga opracowania Koncepcji?  Skala map  ma wpływ na koszty ich zakupu (jeśli będą one po stronie 
Wykonawcy), a także na szczegółowość opracowania, nakład itp. 
ODPOWIEDŹ: Mapy  w skali 1:2000. 
 
PYTANIE NR 9. Czy w ramach zadania Wykonawca ma założyć wykonanie koncepcji rozbudowy nowej kanalizacji 
sanitarnej, grawitacyjnej na terenach do tej pory niepodłączonych, czy jedynie koncepcję zmiany kierunku przesyłu sieci 
ciśnieniowej?  
ODPWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym należy wykonać koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu 
przekierowania  ścieków z miejscowości Radomierzyce, Żerniki Wrocławskie, Iwiny oraz Mokry Dwór do istniejącej 
oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ulicy Zachodniej w Siechnicach. Dotyczy to tylko i wyłącznie wykonania koncepcji 
przekierowania ścieków, które są w tej chwili odprowadzane w kierunku Wrocławia w kierunku oczyszczalni ścieków. 
Zapytanie nie dotyczy koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach, tylko niezbędne 
prace umożliwiające przekierowanie ścieków z jednej strony na drugą.  
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PYTANIE NR 10. Czy Wykonawca może wykonać koncepcję na mapach opiniodawczych, czy też Zamawiający wymaga 
wykonania opracowania na mapach do celów projektowych? 
ODPOWIEDŹ: Koncepcja może być wykonana na mapach zasadniczych. 
 
PYTANIE NR 11. W ramach zlecenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania kosztorysów inwestorskich, czy w 
związku z tym Wykonawca ma wykonać opinię geologiczną na podstawie badań gruntowo - wodnych, w celu określenia 
parametrów prac ziemnych oraz kosztów z tym związanych?  
ODPWIEDŹ: Wystarczy wykonać szacunkowe zestawienie kosztów dla poszczególnych zadań. 
 
PYTANIE NR 12. Czy koncepcja ma także zawierać podłączenie do sytemu kanalizacji sanitarnej obszaru miejscowości 
Iwiny ulica Bacha? 
ODPOWIEDŹ: Koncepcja ma zawierać także obszar Iwin ulice Bacha i Sosnowa. 
 
PYTANIE NR 13. Czy Mokry Dwór jest możliwy do przeprowadzenia kanalizacją tłoczną przez tereny wodonośne lub przez 
Radwanice? 
ODPOWIEDŹ: Koncepcja ma uwzględnić podłączenie miejscowości Mokry Dwór do Radwanic. 
 
PYTANIE NR 14. Brak mapy poglądowej z obszaru Żerniki Wrocławskie z zaznaczoną siecią kanalizacji sanitarnej jak w 
pozostałych miejscowościach. 
ODPOWIEDŹ: Mapy z sieciami kanalizacji sanitarnych są dostępne na bieżąco na stronie www.wroSIP.pl w zakładce 
infrastruktura, gdzie można zobaczyć przebieg wszystkich sieci i przyłączy, które są usytuowane w terenie. 
 
PYTANIE NR 15. Z uwagi na obecna sytuację w Polsce i na świecie, w związku z pandemią i co za tym idzie spowolnieniem 
pracy wielu instytucji i urzędów, zasadne byłoby przedłużenie czasu wykonania opracowania do 15.12.2020 roku. 
ODPOWIEDŹ: Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wydłużenia terminu wykonania opracowania. 
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