
1.         Kto wyda warunki techniczne do projektowania oraz kto jest eksploatatorem sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze inwestycji? 
Eksploatatorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rudniki jest Gmina 
Rudniki. Warunki techniczne do projektowania wyda kierownik Sekcji Komunalnej. 

 
2.         Czy Zamawiający posiada koncepcję gospodarki ściekowej, która obejmuje obszar 
inwestycji? 
Tak. Koncepcja przewiduje kanalizację ciśnieniową z pompowniami przydomowymi. 
Należy rozważyć wariant z pompownią strefową. 

 
3.         Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
ciśnieniowej w pasach dróg publicznych (droga krajowa, drogi wojewódzkie, drogi 
powiatowe, drogi gminne)? 
Tylko w przypadku braku możliwości lokalizacji na działkach przyległych do drogi. 

 
4.         Czy przyłącza kanalizacyjne należy projektować do granic nieruchomości lub 
pierwszych studni na terenie nieruchomości przyłączanej w przypadku projektowania 
kanalizacji grawitacyjnej? 
Zostanie to uszczegółowione po wyborze rozwiązania projektowego. 

 
5.         Czy w zakresie projektu przyłączy kanalizacyjnych należy projektować fragmenty 
instalacji kanalizacyjnej łączącej instalacje wewnętrzne budynku z pierwszymi 
studzienkami lub pompownią przydomową? 
Bierzemy to pod uwagę. Zostanie to uszczegółowione po wyborze rozwiązania 
projektowego. 

 
6.         Czy Zamawiający posiada tereny/działki na których będzie możliwe zaprojektowanie 
przepompowni strefowych w przypadku projektowania kanalizacji grawitacyjnej z 
lokalnymi przepompowniami? 
To zależy od lokalizacji pompowni.  

 
7.         Czy w zakresie oferowanej ceny, należy ująć także opracowanie projektu 
odtworzenia nawierzchni drogowych oraz projektu organizacji ruchu zastępczego? 
Nawierzchnie drogowe - tak. 
Projekt organizacji ruchu na czas robót – nie. Jeżeli będzie konieczny należy ująć go w 
przedmiarze robót do wykonania przez wykonawcę inwestycji.  

 
8.         Czy obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego? - Nie 

 
9.         Czy Zamawiający potwierdza, że projekt nie będzie obejmował prowadzenia sieci i 
przyłączy kanalizacyjnych w terenach zamkniętych, np. tereny PKP? - tak 

 
10.      Czy na trasie projektowanej sieci kanalizacji występują rzeki, cieki, rowy i inne, na 
których przekroczenie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego? – należy 
samodzielnie sprawdzić korzystając np. z gminnego portalu mapowego Gison. 

 
11.      Czy Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy z przyczyn, które nie będą 
leżeć po stronie niezależnych od Wykonawcy (np. przedłużające się postępowania w 
urzędach i instytucjach: WUOZ, Zarządca Sieci, Gestorzy uzbrojenia podziemnego, 
Narada Koordynacyjna i inni)? - Tak 


