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Czeremcha, dnia 09.01.2014r. 

GGiOŚ.271.10.2013.IL 

 

                                                          Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego  

 

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej 

na terenie Gminy Czeremcha”  (znak GGiOŚ.271.10.2013.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące treści SIWZ. 

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami. 

Pytanie: 

1. ,,…W dokumentacji projektowej jest zapis aby kanały tłoczne wykonać z rur PE łączonych za 
pomocą zgrzewania doczołowego, natomiast w przedmiarach robót ujęte są kanały tłoczne z 
rur PVC łączone na uszczelki. Jak należy wycenić i wykonać zakres prac…?   

 

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić kanał tłoczny z rur PE. 

 

2. ,,…W dokumentacji projektowej wykonanie robót ziemnych jest opisane iż należy je wykonać 
zabezpieczając ściany wykopów szalunkami. Załączone do SIWZ przedmiary robót wykazują 
umocnienia ścian wykopów w pozycjach 9 – 2214m2 oraz 42 – 3967,3 m2. Przy głębokościach 
kanałów jakie występują w dokumentacji projektowej są to powierzchnie naszym zdaniem 
błędne i nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom. Warunki gruntowo-wodne oraz 
wykonywanie robót wzdłuż nawierzchni asfaltowej za całą pewnością będzie wymagało 
zabezpieczenia ścian szalunkami. Czym kierować się przy wycenie kosztów zabezpieczenia 
ścian wykopów przedmiarem robót czy dokumentacja projektową….” 

Odp.: Zamawiający informuje, że do wyceny kosztów należy stosować dokumentację projektową. 

 

3. ,,…Na dużej długości ulic zarówno gminnych jak i powiatowych występuje nawierzchnia 
asfaltowa. Tymczasem w przedmiarach robót praktycznie nie są ujęte przewierty pod drogami. 
Wykazane ilości obejmują tylko przejścia poprzeczne przeciskami pod rzeką i torami. Warunki 
Powiatowego Zarządu Dróg w Hajnówce zezwalają na wykonywanie robót ale metodą 
przecisku. W jaki sposób będzie należało wykonywać roboty pod drogami rozkopem czy 
przeciskami ?…” 
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Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć  do  kosztów  przejście  pod  jezdniami  asfaltowymi  
przyłączy  w  rurach  stalowych  osłonowych  fi 273  o  długości,  szerokość  jezdni  +1,0m  poza  
jezdnię. 
 

 

        Z powa żaniem 

                                                                                      Wójt Gminy Czere mcha 

                                                                                           mgr Jerzy S zykuła    

  


