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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. ,,…dot. SWIZ pkt 5 ppkt. 1.1.b. Zamawiający przyjmie, że będzie to realizacja: budowa sieci 
kanalizacyjnej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w wielkościach: sieć 
kanalizacyjna 5000m które wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 
składania ofert w ilości co najmniej 2 wartości nie mniejszej niż sieć kanalizacyjna 
4 000 000,00 zł. Czy inwestor uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia ze 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże n/w referencje: 
a) Budowa kanalizacji deszczowej z drenażem oraz magistrali i sieci wodociągowej w 

zakresie wykonania: kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 13.532,01 mb, drenażu 
odwadniającego dł. 4.084.84m, sieci wodociągowej dł. 963,38 m na łączną wartość 
robót 12.215.371,00zł. Brutto 

b) Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej dł. 8.110,5 mb łączna wartość robót 
2.199.211.03 zł. brutto …?   

Odp.: Zamawiający informuje, że w przypadku przedstawienia referencji na wykonane roboty:  
a) Budowa kanalizacji deszczowej z drenażem oraz magistrali i sieci wodociągowej w zakresie 

wykonania: kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 13.532,01 mb, drenażu odwadniającego dł. 
4.084.84m, sieci wodociągowej dł. 963,38 m na łączną wartość robót 12.215.371,00zł. brutto 

b) Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej dł. 8.110,5 mb łączna wartość robót 2.199.211.03 zł. 
brutto  

nie uzna warunku posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony.  

 

2. ,,…Do jakich dróg tj. powiatowych, gminnych, wojewódzkich należą ulice w Czeremsze: ul. 
Wiśniowa, Łąkowa, Wąskotorowa, Długa, Przydworcowa przez które przebiega 
projektowana kanalizacja …?   

Odp.: Zamawiający informuje, że ulice w Czeremsze: ul. Wiśniowa, Łąkowa, Przydworcowa są 
drogami kategorii gminnej. Natomiast ul: Wąskotorowa, Długa są drogami kategorii powiatowej. 
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3. ,,…Do jakich dróg tj. gminnych, powiatowych, leśnych należą drogi przechodzące przez 
wieś Kuzawa? Jeżeli do dróg gminnych czy Wykonawca ponosi koszta za zajęcie pasa 
drogowego? Jaka jest stawka za zajęcie pasa drogowego…?  

Odp.: Zamawiający informuje, że droga przechodząca przez wieś Kuzawa należy do kategorii dróg 
powiatowych. Wykonawca wykonujący roboty w drogach gminnych nie ponosi kosztów za zajęcie 
pasa drogowego. 
 

                                                                                                                    Z powa żaniem 

                                                                                              Wójt Gmi ny Czeremcha 

                                                                                                   mgr  Jerzy Szykuła  

  


