
Witam, 
W nawiązaniu do przetargu na: 
 ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami 
kanalizacyjnymi, przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym 
przepompowni ścieków dla miejscowości Podleszany (część II)” 

wnosimy o: 
 

1. Wskazanie w jakiej skali wymagane są mapy do celów projektowych? 
 
Ad 1. Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 
 

2. Wskazanie miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji (nr działki, średnica sieci) 
 
Ad 2. Będzie to kontynuacja zaprojektowanej i planowanej w tym roku do 
wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. I do tego wykonanego fragmentu 
kanalizacji na końcowym odcinku nastąpi włączenie projektowanego odcinaka. 
Miejsce włączenia zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie prac 
projektowych. Włączenie do zaprojektowanej sieci istnieje  na działce nr 1238/10  
i działce nr 1302 lub przejście pod dnem rzeki Wisłoka i włączenie do istniejącej 
miejskiej sieci kanalizacyjnej w okolicach działki nr 936/1 Mielec-Stare Miasto. 
 
3. Przedstawienie wzoru umowy na wykonanie prac projektowych. 
 
Ad 3. Zamawiający zamieścił wzór umowy jako załącznik do zapytania 
 

4. Wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza uzyskanie zgłoszenia wg 
obowiązujących przepisów? 
 
Ad 4. Zamawiający dopuszcza uzyskanie zgłoszenia wg obowiązujących 
przepisów.  
 

5. Podanie szacunkowego czasu na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Ad 5. Ustawodawca w art. 51 ust. 2 u.p.z.p. przewidział 65 – dniowy termin do 
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a termin 
należy liczyć od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Do złożenia 
wniosku konieczne będzie uzyskanie w pierwszej kolejności zwolnień z RZGW 
Kraków dla terenów zalewowych. Wydanie innych decyzji administracyjnej 
następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania 
Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia). 
 

6. Podanie informacji czy Zamawiający dopuszcza lokalizowanie sieci kanalizacyjnej 
w drogach. 
 
Ad 6. Zamawiający dopuszcza lokalizowanie sieci kanalizacyjnej tylko w drogach 
gminnych o nawierzchni gruntowej lub z kruszywa i tylko  w przypadku braku 
innej możliwości poprowadzenia sieci.  
 



7. Podanie informacji czy Zamawiający dopuszcza lokalizowanie przepompowni 
ścieków w drogach? 
  
Ad 7. Zamawiający nie dopuszcza lokalizowanie przepompowni ścieków w 
drogach. 
 

8. Podanie informacji czy w przypadku konieczności uregulowania stanów prawnych 
działek po których będzie przebiegać projektowana sieć Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu wykonania dokumentacji? 
 
Ad 8. Zamawiający w takim przypadku nie dopuszcza zmiany terminu wykonania 
dokumentacji. W przypadku zaistnienia przedstawionych okoliczności należy 
określić wariant alternatywny przebiegu sieci kanalizacyjnej.   
 

9. Podanie informacji czy w przypadku problemów z uzgodnieniem przebiegu sieci po 
działkach prywatnych Zamawiający będzie brał udział w mediacjach? 
 
Ad 9. Do obowiązków Projektanta należy uzyskanie zgód (umowa wejścia w 
teren) od właścicieli nieruchomości po których przebiegać ma projektowana 
trasa kanalizacji. W przypadku problemów z uzgodnieniem przebiegu sieci 
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w mediacjach.  
 

 

 

        Wójt Gminy Mielec 

            - Józef Piątek 


