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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. ,,…prosimy o potwierdzenie, iż przyłącza kanalizacji sanitarnej w Kuzawa przechodzące 
przez jezdnię asfaltową należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego. W 
razie potwierdzenia, prosimy o zamieszczenie poprawionych zamiennych przedmiarów 
uwzględniających wykonanie przejścia poprzecznego przez jezdnię asfaltową. A w razie 
zaprzeczenia prosimy o zamieszczenie poprawionych zamiennych przedmiarów 
uwzględniających demontaż i odbudowę nawierzchni asfaltowej…?   

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. Zamawiający nie przewiduje zmiany przedmiarów robót. 

 

2. ,,…Na ulicy Wąskotorowej Zamawiający nie przewiduje odbudowy warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. Szerokość ulicy, trasa kanalizacji oraz stan istniejącej konstrukcji jezdni 
wskazuje, iż niezbędna będzie odbudowa jezdni po przekopie, w tym warstwa ścieralna po 
całej szerokości jezdni. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje niniejszą 
odbudowę i zmieni przedmiary, czy oczekuje pozostawieniu terenu po robotach bez 
odbudowy warstw konstrukcyjnych jezdni…?   

Odp.: Zamawiający informuje, że w  chwili  wykonywania  projektu  lata  2007-2008                                    

ul. Wąskotorowa  była  o  nawierzchni  gruntowej  (żwirowej). Do  kosztów należy przyjąć  rozbiórkę  

i  odbudowę  nawierzchni  asfaltowej  oraz  przeciski. Zamawiający nie przewiduje zmiany 

przedmiarów robót. 

 
3. ,,…Na uli. Kuzwa założony został średnio 1 m szerokości odbudowy jezdni. Brak jest 

pozycji wykonania przecisków na wszystkich przyłączach. Czy Zamawiający doda pozycję 
w przedmiarach obejmującą przeciski, czy dopuści wykonanie przecisków rozkopem i w 
związku z tym zwiększy odpowiednio w przedmiarach zakres odbudowy warstw 
konstrukcyjnych jezdni …?  
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Odp.: Zamawiający informuje, że w  ul. Kuzawa  kanały  sanitarne  będą  prowadzone  na  skraju  

jezdni  asfaltowej  i  do  rozbiórki  i  odbudowy  nawierzchni  powinno  wystarczyć  rozebranie  jezdni  

asfaltowej  na  szerokościach  0,30m  do  0,5m  (szerokość  wykopu  umocnionego  norma  dla  

rurociągów  0,200-0,315  określa  na  1,0m). 

Zamawiający informuje, że wykonywanie  przycisków  lub  przewiertów  dla  przyłączy  wiąże  się  z  

wejściem  wykonawcy  na  teren  prywatny  co  wiązałoby  się  z  pokryciem  kosztów  wykopu  pod  

urządzenia  przeciskowe  na terenach prywatnych  właścicieli. Zamawiający  nie  ma  możliwości  

prawnych,  finansować  prac  wykonywanych  na  terenach  prywatnych  dla  przyłączy,  które  są  

wykonywane  przez  Zamawiajacego  tylko  i  wyłącznie  w  pasie  drogowym. 

 

                                                                                                                    Z powa żaniem 

                                                                                              Wójt Gmi ny Czeremcha 

                                                                                                   mgr  Jerzy Szykuła  

  


