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Czeremcha, dnia 03.01.2014r. 

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. ,,…do jakich kategorii dróg należą ulice objęte przedmiotem zamówienia…?   
 

Odp.: Zamawiający informuje, że ulice objęte przedmiotem zamówienia należą do kategorii dróg: 
powiatowe, gminne oraz znajdujące się na terenie PKP. 

 

2. ,,…prosimy o informację dotyczącą warunków zarządcy dróg na realizację robót w pasie 
drogowym…” 

Odp.: Zamawiający informuje, że warunki zarządcy dróg znajdują się w załączonej do SIWZ 
przedmiotowego zamówienia publicznego dokumentacji. Ponadto mając na uwadze zapisy SIWZ 

przedmiotowego zamówienia Wykonawca w ramach oferowanego przez siebie wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy musi uwzględnić m.in. koszty związanie z zajęciem pasa drogowego 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz uzgodnień z zarządca danej kategorii dróg. 

 

3. ,,…ulice objęte przedmiotem zamówienia są o nawierzchni żwirowej oraz asfaltowej. W 
przedmiarach robót jest odtworzenie nawierzchni asfaltowej na powierzchni która jest prze tak 
głębokich kanałach zbyt mała. Nawierzchnia żwirowa wcale nie jest ujęta. Jak należy wycenić 
koszty tych robót?…” 

Odp.: Zamawiający informuje, że nawierzchnie dróg są: 
- gruntowe, żwirowe 
- o nawierzchni asfaltowej 
Ilość odtworzenia nawierzchni asfaltowej jest prawidłowa. Kanalizacja w drodze asfaltowej przebiega 
skrajem drogi i tylko częściowo będzie potrzebowała nawierzchni naprawczej, a głębokość waha się w 
granicach max h-4,2m; ark. – 28,26. 
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Sposób odtwarzania nawierzchni dróg żwirowych zależy od wykonawcy i zgodnie z obowiązującą 
sztuką w przedmiocie zamówienia istnieją m. in. następujące sposoby odtworzenia nawierzchni: 
1. Zdjąć wierzchnią warstwę i odwieźć ją na składowisko i po wykonaniu kanału sanitarnego ułożyć ją 
na wierzchu wykopu. 
2. Ułożyć nową nawierzchnię żwirową z nowego materiału. Na ten cel przewidziano 30% wymiany 
gruntu. 
 

4. ,,…z opisu w dokumentacji projektowej pkt. 4.1 wynika że na tym terenie występuje duże 
nawodnienie gruntu. Jest to zbyt ogólna informacja aby móc prawidłowo ocenić koszty 
odwodnienia. Kanały są zaprojektowane na głębokościach przekraczających 5,0m. Teren 
stanowi dolinę rzeki Nurzec. Z obecnego wykonywania robót budowy kanalizacji sanitarnej na 
obiekcie, który bezpośrednio graniczy z terenem dotyczącym przetargu, wynika, ze 
konieczność odwodnienia kanałów igłofiltrami zachodzi już od głębokości 1,6 – 2,0m. Kanały 
głębsze są odwadniane dwoma rzędami igłofiltrów. W załączonych do SIWZ przedmiarach 
brak jest ilości igłofiltrów do zapłukania niezbędnych do odwodnienia terenu. W jaki sposób 
należy obliczyć koszty niezbędne do obniżenia poziomu wody gruntowej  ?…” 

Odp.: Zamawiający informuje, że na omawianym terenie występują żyły wodne i cały teren nie jest 
mocno nawodniony. Nawodnienie zależy od panujących warunków atmosferycznych. W trakcie pory 
suchej bardzo mocno spada poziom wód gruntowych. 
Większe zagłębienie kanału sanitarnego zostało wymuszone przejściem kanalizacji sanitarnej pod 
rzeką Nurzec, gdzie głębokość sięga 3,8 m i 170,40/166,64 i jest niższa od poziomu lustra wody 
Nurca. W pozostałych przypadkach poziom kanalizacji sanitarnej jest zbliżony do poziomu rzeki 
169,00.Wykonanie szalunków szczelnych w newralgicznych terenach powinno zabezpieczyć 
wykonawcę przed dostaniem się wody do wykopów. Koszty obniżenia poziomu wody gruntowej 
powinny być określone w sposób pozwalający na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

 

        Z powa żaniem 

                                                                                         Wójt Gminy Cz eremcha 

                                                                                               mgr Jer zy Szykuła  

  


