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Dotyczy: zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę 

sieci wodociągowej w Gminie Rytwiany: 

Zadanie nr 1.Zbiornik rezerwowy o poj. 400 m3 na ujęciu wody w Rytwianach 

Zadanie nr 2.Odcinek sieci wodociągowej łączący ujęcie wody w Rudzie z ujęciem wody  

w Rytwianach” 

 

Niniejszym wyjaśniam: 

 

Pytanie1.Czy projektowana inwestycja będzie przecinać się z ciekami wodnymi lub urządzeniami 

melioracyjnymi? 

Odpowiedz 

Przebieg sieci zostanie określony przez projektanta. Nie wyklucza się przejść przez cieki wodne lub 

urządzenia melioracyjne 

Pytanie 2. Czy projektowana inwestycja Znajdować się będzie na terenach kolejowych zamkniętych lub 

na obszarze kolejowym? 

Odpowiedz. 

Nie 

Pytanie 3. Czy projektowana inwestycja znajdować się będzie na terenach chronionych przyrodniczo? 

Odpowiedz 

W pobliżu ujęcia wody znajdują się obszary Natura 2000. Zamawiający nie wyklucza, że projektowana 

inwestycja znajdzie się na tych terenach 

Pytanie 4. .Czy teren inwestycji objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 

gminy? 

Odpowiedz. 

Gmina Rytwiany nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego całej 

miejscowości Rytwiany. Obowiązujący pan zagospodarowania przestrzennego obejmuje tylko teren tzw 

„lotniska”-działki nr 1824/1, 1824/2 

Pytanie 5. Czy działki , po których ma przebiegać projektowany odcinek sieci dla zadnia nr 2 przebiegać 

ma w działkach drogowych? 

Odpowiedz: 

Ustalenie trasy sieci wodociągowej należy do projektanta. 

Pytanie 6. Uprzejmie prosimy o opublikowanie załącznika graficznego pozwalającego określenie 



orientacyjnej odległości oraz trasy projektowanego przewodu wodociągowego dla zadania nr 2 łączącego 

ujęcie wody w Rudzie z ujęciem wody w Rytwianach 

Odpowiedz. 

Zamawiający nie umieścił załącznika graficznego j.w. bowiem są to informacje powszechnie dostępne 

m.in. na stronie  http://staszow.geoportal2.pl/index.php 

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres opracowania dla zadania nr 1   i zadani nr 2 nie wchodzi 

projekt budowy lub modernizacji pompowni wody? 

Odpowiedź. 

W zakres zadania wchodzi opracowanie projektu zbiornika rezerwowego i odcinka sieci wodociągowej 

wraz z prawidłowym połączeniem tych obiektów z istniejącymi. W zaproszeniu do złożenia oferty zaleca 

się przeprowadzenie oględzin ujęcia wody w Rytwianach  

i terenu objętego opracowaniem dokumentacji. 

Pytanie 8. Prosimy o opublikowanie mapy archiwalnej lub schematu technologicznego pozwalającego 

stwierdzić jakie obiekty należy zinwentaryzować na dz. nr 1355/2 – ujęcia wody w Rytwianach? 

Odpowiedz. 

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji. W zaproszeniu do złożenia oferty zaleca się 

przeprowadzenie oględzin ujęcia wody w Rytwianach i terenu objętego opracowaniem dokumentacji. 

Wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego na ujęciu wody w stopniu niezbędnym do wykonania 

przedmiotowego zadania należy do zakresu prac objętych zamówieniem. 

Pytanie 9.Jaka jest orientacyjna długość sieci wodociągowej do zaprojektowania dla zadania nr 2? 

Odpowiedź. 

Zamawiający celowo nie podaje długości projektowanego odcinka sieci, bowiem uzależnione będzie to 

od przyjętego rozwiązania projektowego. Szacunkowo zainteresowany może określić tę wielkość 

korzystając z narzędzi wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 6. 

Pytanie 10. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wybrane jedno zadanie spośród zadania nr 1 i 

zadania nr 2? 

Odpowiedz. 

Nie 
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