
 

 
PIOŚ.271.14.2022.MP  

Drawno, dnia 26.08.2022 r. 
    

 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu- 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo – 

Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: „Poprawa gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III” 

 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 

r. – Prawo zamo wien  publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść 

zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz 

z udzielonymi odpowiedziami. 

 

 

Zestaw pytań nr 1 dnia 23.08.2022r.: 
 

       Pytanie nr 1:  
Wnoszę o zmianę zapisów w zakresie doświadczenia wykonawcy na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej lub rurociągu tłocznego ścieków o 
długości nie mniejszej jak 2,0 km. 

    
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie zmienia zapiso w SWZ w zakresie dos wiadczenia Wykonawcy, o kto rym 
mowa w pkt 6.1.4. pkt 1) SWZ.  
 
Pytanie nr 2: 
Proszę o określenie orientacyjnej długości projektowanych sieci lub załączenie mapy 
z zakresem opracowania.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Ze względu na moz liwos c  wyznaczenia kilku alternatywnych tras przebiegu kanalizacji 
sanitarnej, Zamawiający nie załącza do materiało w przetargowych załącznika graficznego z 
przebiegiem kanalizacji.  
Drogi, w kto rych nalez y projektowac , lokalizowac  kanalizację sanitarną to: drogi powiatowe, 
drogi gminne wewnętrzne lub dojazdowe do grunto w rolnych stanowiące własnos c  gminy 
Drawno oraz drogi wewnętrzne prywatne w miejscowos ci Dominikowo.  
 



 

 
 

 
Pytanie nr 3:  
Czy dla dróg stanowiących własność prywatną także należy projektować sieci? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Dla dro g prywatnych takz e nalez y projektowac  sieci.  
 
Pytanie nr 4:  
Czy dla działek w których będzie występować rozbieżność stanu właścicielskiego 
ujawnionego w wypisie z rejestru gruntów/na księdze wieczystej do stanu rzeczywistego 
także należy projektować sieci?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W przypadku braku moz liwos ci uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji, ze względu na 
rozbiez nos ci stanu włas cicielskiego, Zamawiający odstąpi od projektowania sieci w tych 
przypadkach.  
 
Pytanie nr 5:  
W jakiej formie należy pozyskać tytuł prawny do nieruchomości- uzgodnienie, 
oświadczenie, umowa czy akt notarialny?  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Tytuł prawny do nieruchomos ci nalez y uzyskac  w formie os wiadczenia lub umowy - dot. dro g 
publicznych.  
 

Zestaw pytań nr 2 dnia 23.08.2022r.: 
 

Pytanie nr 1: 
Prosimy dołączenie do materiałów przetargowych załącznika graficznego, na którym 
będą zaznaczone ulice i ciągi komunikacyjne, w których należy zaprojektować 
kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną.  
Ewentualnie prosimy o podanie nazw ulic (lub numerów działek) wraz z orientacyjną 
długością sieci kanalizacyjnej.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Ze względu na moz liwos c  wyznaczenia kilku alternatywnych tras przebiegu kanalizacji 
sanitarnej, Zamawiający nie załącza do materiało w przetargowych załącznika graficznego z 
oznaczonymi ulicami i ciągami komunikacyjnymi, w kto rych nalez y zaprojektowac  kanalizację 
sanitarną. 
Drogi, w kto rych nalez y projektowac , lokalizowac  kanalizację sanitarną to: drogi powiatowe, 
drogi gminne wewnętrzne lub dojazdowe do grunto w rolnych stanowiące własnos c  gminy 
Drawno oraz drogi wewnętrzne prywatne w miejscowos ci Dominikowo.  
 
 
 



 

 
 
Pytanie nr 2:  
Prosimy o dołączenie do materiałów przetargowych wykazu działek, które należy 
przyłączyć do kanalizacji sanitarnej. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Do kanalizacji sanitarnej nalez y przyłączyc  (w miarę moz liwos ci) wszystkie działki 
zabudowane w Dominikowie oraz umoz liwic  włączenie do kanalizacji sanitarnej działek 
niezabudowanych. Nalez y ro wniez  włączyc  istniejąca siec  kanalizacyjną w miejscowos ci 
Chomętowo.  
 
Pytanie nr 3:  
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy projektować przyłącza kanalizacji sanitarnej: 

a) zakończone korkiem na granicy działki podłączanej; 
b) zakończone studzienką kanalizacyjną zlokalizowaną na terenie działki 

podłączanej; 
c) połączenie z istniejącą instalacją kanalizacyjną na terenie działki podłączanej. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej nalez y projektowac  w następujący sposo b: 
- zakon czone korkiem na granicy podłączanej działki budowlanej, niezabudowanej; 
- połączenie z istniejąca instalacją kanalizacyjną działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 
a przypadku braku takiej moz liwos ci: zakon czone studzienką kanalizacyjną przy granicy.  
 
Pytanie nr 4: 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie współuczestniczył w procesie 
pozyskania tytułów prawnych do dysponowania terenem działek wskazanych przez 
Projektanta jako niezbędnych do lokalizacji pompowni ścieków. Wskazujemy, że bez 
posiadania prawa do dysponowania terenem (np. własność, użytkowanie wieczyste, 
dzierżawa) nie jest możliwe złożenie wniosków do operatora energetycznego o wydanie 
warunków technicznych zasilania pompowni ścieków.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
W ramach projektowania kanalizacji sanitarnej, obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie 
tytuło w prawnych do dysponowania terenami działek. Zamawiający będzie wspo łuczestniczył 
z Projektantem w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 5:  
Prosimy o wyjaśnienie czy Gmina Drawno posiada centralny system monitoringu 
pompowni ścieków i czy w zakresie prac projektowych należy ująć włączenie 
projektowanych pompowni do takiego systemu. Prosimy o podanie podstawowych 
danych o funkcjonującym systemie.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Gmina Drawno nie posiada centralnego systemu monitoringu pompowni s cieko w.  
 



 

 
 
Pytanie nr 6:  
Prosimy o wskazanie punktu, do którego należy włączyć rurociąg tłoczny w m. Drawno 
(ulica,- rejon posesji).  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Włączenie projektowanej kanalizacji w Drawnie, ul. Chomętowska, przy posesji nr 18.  
 
 

Zestaw pytań nr 3 dnia 24.08.2022r.: 
 

Pytanie nr 1: 
W nawiązaniu do SWZ, Rozdział 6 Informacje o warunkach w postępowaniu, pkt 6.1 pdp. 
6.1.4 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

1) cytat-„co najmniej dwie usługi, z których każda: 
- polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach jednego zadania sieci 
kanalizacji sanitarnej/grawitacyjnej i tłocznej/wraz z minimum trzema 
przepompowniami/tłoczniami ścieków o długości całkowitej minimum 5000m; 
- polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach jednego zadania sieci 
kanalizacji tłocznej lub sieci wodociągowej z rur PE o długości całkowitej minimum 2500 
m;” 
Czy Zamawiający dopuści i uzna spełnienie warunku, jeśli w jednym z zadań nie będzie 
2500 m sieci kanalizacji tłocznej lub sieci wodociągowej z rur PE, a jedynie 2100m? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie zmienia SWZ w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca włączenia projektowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej w m. Drawno, ma to olbrzymi wpływ na przygotowanie oferty.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Włączenie projektowanej kanalizacji w Drawnie, ul. Chomętowska, przy posesji nr 18.  
 
Pytanie nr 3: 
Czy w projekcie należy uwzględnić wykonanie kanalizacji z przykanalikami w m. 
Chomętowo? Czy też kanalizacja w Chomętowie istnieje i należy ją włączyć w sieć idącą z 
Dominikowa do Drawna? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Kanalizacja sanitarna w Chomętowie istnieje i nalez y istniejącą kanalizację włączyc   
w projektowaną.  
 
 
 
 



 

 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Drawno również jest w zakresie projektowania sieci z przykanalikami, jeżeli tak to 
w jakiej części (wskazanie ulic, mapa). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Miejscowos c  Drawno nie stanowi zakresu projektowania, jedynie miejsce włączenia. Ostatni 
przykanalik do posesji to budynek nr 4 obręb Dolina.   
 
Pytanie nr 5: 
Czy przykanaliki do posesji mieszkalnych mają być do granicy nieruchomości czy też z 
wejściem na nieruchomość- lokalizacja studzienki inspekcyjnej na terenie każdej 
prywatnej posesji z budynkiem.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej nalez y projektowac  w następujący sposo b: 
- zakon czone korkiem na granicy podłączanej działki budowlanej, niezabudowanej; 
- połączenie z istniejąca instalacją kanalizacyjną działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 
W przypadku braku takiej moz liwos ci: zakon czone studzienką kanalizacyjną przy granicy.  
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Czy 
przystąpił do planu? Jeżeli tak, to kiedy przewiduje uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania terenu dla przedmiotowego obszaru? Jeżeli przystąpił do planu to jak 
to się ma do art. 58 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i do 
terminu realizacji projektu.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Dla częs ci obrębu Dominikowo na dzien  dzisiejszy obowiązuje pięc  aktualnych Miejscowych 
Plano w Zagospodarowania Przestrzennego. MPZP udostępnione są pod adresem: 
https://bip.drawno.pl/artykul/obowiazujace-plany-przestrzennego-zagospodarowania-
gminy-drawno. Jednoczes nie informuję, z e Gmina Drawno wszczęła procedurę planu 
miejscowego dla całego obrębu Dominikowo oraz częs ci obrębu Chomętowo.  
Zawieszenie postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w 
przypadku podjętej uchwały w sprawie sporządzenia planu miejscowego nie jest obligatoryjne, 
a fakultatywne. Tym samym nie jest konieczne zawieszenie postępowania i moz liwe jest 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku zawieszenia 
postępowania administracyjnego, jes li w ciągu 12 miesięcy nie uchwalono planu miejscowego 
(lub jego zmiany), podejmuje się to postępowanie. 
  
B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 

składaniu ofert. 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 
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