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Czeremcha, dnia 08.01.2014r. 

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. ,,…prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego aktualnych uzgodnień i warunków 
wydanych przez: PKP Energetyka, Telekomunikacja Kolejowa Spółka z.o.o., PKP Polska 
Linie Kolejowe S.A., Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w 
Suwałkach, WZMiUW w Białymstoku, aby każdy wykonawca mógł się zapoznać z 
aktualnymi wytycznymi …?   

Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia publicznego zamieszczone są w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do 
SIWZ. 

 

2. ,,…prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego aktualnego pozwolenia wodno 
prawnego na budowę urządzeń wodnych, ponieważ załączona decyzja RS.6224/5108 
straciła ważność…?   

Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia publicznego zamieszczone są w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do 
SIWZ. Ponadto zamawiający informuje, że prace przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej Czeremcha – 
Kuzawa – Stawiszcze trwają od około 4 lat i rozpoczęły się wiosną 2010 roku.  
W chwili obecnej jest wykonywany II etap: Czeremcha – Stawiszcze. Termin zakończenia II etapu 
planowany jest na lipiec 2014 roku.  
Obecnie ma być realizowany III etap inwestycji: Czeremcha – Kuzawa, a pozwolenia były wydawane 
na całość inwestycji, na wszystkie etapy. Jednak wejście na tereny nienależące do gminy muszą być 
uzgadniane z właścicielami poszczególnych obiektów np.: Z.D.P w Hajnówce, PKP, WZMiUW itp. 
 

 
3. ,,…prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego aktualnej decyzji ZDP.TI-1/110/08 

Zarząd Dróg powiatowych w Hajnówce…?  
Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia publicznego zamieszczone są w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do 
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SIWZ. Ponadto zamawiający informuje, że prace przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej Czeremcha – 

Kuzawa – Stawiszcze trwają od około 4 lat i rozpoczęły się wiosną 2010 roku.  
W chwili obecnej jest wykonywany II etap: Czeremcha – Stawiszcze. Termin zakończenia II etapu 
planowany jest na lipiec 2014 roku.  
Obecnie ma być realizowany III etap inwestycji: Czeremcha – Kuzawa, a pozwolenia były wydawane 
na całość inwestycji, na wszystkie etapy. Jednak wejście na tereny nienależące do gminy muszą być 
uzgadniane z właścicielami poszczególnych obiektów np.: Z.D.P w Hajnówce, PKP, WZMiUW itp. 
 
     

4. ,,…prosimy o zamieszczenie na stronie zamawiającego aktualnej decyzji WI.V.AK.70450-
10/08 Podlaski Urząd Wojewódzki …?  

Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego 
zamówienia publicznego zamieszczone są w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do 
SIWZ. Ponadto zamawiający informuje, że prace przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej Czeremcha – 
Kuzawa – Stawiszcze trwają od około 4 lat i rozpoczęły się wiosną 2010 roku.  
W chwili obecnej jest wykonywany II etap: Czeremcha – Stawiszcze. Termin zakończenia II etapu 
planowany jest na lipiec 2014 roku.  
Obecnie ma być realizowany III etap inwestycji: Czeremcha – Kuzawa, a pozwolenia były wydawane 
na całość inwestycji, na wszystkie etapy. Jednak wejście na tereny nienależące do gminy muszą być 
uzgadniane z właścicielami poszczególnych obiektów np.: Z.D.P w Hajnówce, PKP, WZMiUW itp. 
 

5. ,,…Czy zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę, jeżeli tak to prosimy o 
zamieszczenie na stronie zamawiającego …?  

Odp.: Zamawiający informuje, że posiada prawomocne pozwolenie na budowę.  

 

6. ,,…Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej, o brakujące profile kanalizacji 
sanitarnej i zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego …?  

Odp.: Zamawiający informuje, że profile kanalizacji sanitarnej zamieszczone są na stornie internetowej 
zamawiającego pod adresem: 
http://www.czeremcha.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=86&Itemid=
2 

7. ,,…Zakładając, że decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce nie ulegnie zmianie to 
zakłada ona odbudowę konstrukcji jezdni: 
a) Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 30 cm 
b) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm 
c) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm 

a przedmiar zakłada odbudowę konstrukcji jezdni: 
 

a) Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 28 cm 
b) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm 
c) Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 3 cm   
 
Prosimy. Zmianę pozycji w przedmiarach robót lub zamieszczenie zgodnej decyzji z 
założeniami przedmiaru…?  

Odp.: Zamawiający informuje, że wejście na tereny nienależące do gminy muszą być uzgadniane 

przed rozpoczęciem robót z właścicielami poszczególnych obiektów np.: Z.D.P w Hajnówce, PKP, 

WZMiUW itp. 
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8. ,,…Prosimy, o zamieszczenie parametrów dobranych przepompowni wraz z szczegółowym 
opisem wyposażenia. Również, prosimy o zamieszczenia parametrów na jakie były 
dobierane przepompownie …?  

Odp.: Zamawiający informuje, że parametry na jakie były dobierane przepompownie znajdują się w 
załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej. Ponadto dokumentacja zakłada standardowe 
przepompownie z polimer betonu wyposażone w dwie pompy zatapialne.    

 

9. ,,…Prosimy, o zamieszczenie parametrów systemu monitoringu przepompowni i jeżeli 
gmina posiada już istniejący monitoring to prosimy o podanie standardów istniejącego 
monitoringu …?  

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego 
budowy systemu monitoringu. 

 

10. ,,…Prosimy, o zamieszczenie na stronie internetowej aktualnych decyzji PGE…?  
Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie dokumenty dotyczące realizacji przedmiotowego 
zamówienia stanowią załącznik do SIWZ i znajdują się na stronie internetowej zamawiającego. 

 

11. ,,…Prosimy, o zamieszczenie wytycznych co do utwardzenia terenu wokół przepompowni i 
zamieszczenia parametrów ogrodzenia przepompowni …?  

Odp.: Zamawiający informuje, że przewiduje obsianie terenu wokół przepompowni trawą oraz 
ogrodzenie wykonane z siatki metalowej na słupkach stalowych na fundamencie betonowym. 

 

12. ,,…Czy zamawiający posiada badania geologiczne, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenia 
…?  

Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada badań geologicznych.     

 

                                                                                                                    Z powa żaniem 

                                                                                              Wójt Gmi ny Czeremcha 

                                                                                                   mgr  Jerzy Szykuła  

  


