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Czeremcha, dnia 03.07.2013r. 

GGiOŚ.271.5.2013.IL 

 

                                                                                    Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego 

 

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Budowa infrastruktury wodoci ągowej                

i kanalizacyjnej na terenie Gminy Czeremcha”  (znak GGiOŚ.271.5.2013.IL) do Zamawiającego 

wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami. 

Pytanie: 

1. ,,…Do jakich dróg tj. powiatowych, gminnych, wojewódzkich należą ulice w Czeremsze: 
Stawiska, Lipowa, Fabryczna, Boczna, Wiśniowa, Długa, Topolowa, Nowa, Wiejska oraz 
część wsi Stawiszcze (od istn. przepompowni ścieków w kierunku Czeremchy) przez, które 
przebiega projektowana kanalizacja…?   

 

Odp.: Zamawiający informuje, że ulice: Stawiska, Lipowa, Fabryczna, Topolowa, odcinek Wiśniowej, 
oraz część wsi Stawiszcze są to drogi powiatowe. Natomiast ulice: Boczna, odcinek Wiśniowej, Długa, 
Nowa, Wiejska są to drogi kategorii gminnej.   

2. ,,…Do jakiej dróg tj. gminnych, powiatowych, leśnych należą drogi przechodzące przez wsie: 
Opaka Duża, Kuzawa, Pohulanka przez, które przebiega projektowana sieć wodociągowa? 
Jeżeli do dróg gminnych czy Wykonawca ponosi koszta zajęcia pasa drogowego? Jaka jest 
stawka za zajęcie pasa drogowego…?” 

Odp.: Zamawiający informuje, że wodociąg przebiega przez wsie: Pohulanka, Opaka Duża i są to 
drogi kategorii gminnej za, które wykonawca nie ponosi kosztów zajęcia pasa drogowego.  
 

3. ,,….Na mapie sytuacyjnej sieci wodociągowej znajdują się projektowane 4 studnie 
wodomierzowe PE1000 zaś brak ich w przedmiarze robót. Proszę o określenie czy w/w 
studnie wchodzą w zakres inwestycji, jeżeli tak proszę o skorygowanie przedmiaru robót…” 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że 4 studnie wodomierzowe PE 1000 nie wchodzą w zakres inwestycji. 
 

4. ,,…Dot. poz. nr 32 przedmiaru robót na sieć wodociągową. Wg przedmiaru robót należy 
wykonać 122 m przyłącza wodociągowego DN 32 zaś wg mapy sytuacyjnej i opis 
technicznego ok. 1200m. Jaka jest rzeczywista ilość wykonania przyłączy DN 32. Proszę                
o ewentualną korektę przedmiaru robót…” 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać ilości przyłączy wodociągowych wskazane                      
w przedmiarze robót.  
 

5. ,,…Dot. poz. nr 33 przedmiaru robót na sieć wodociągową. Wg przedmiaru robót należy 
wykonać 3m przyłącza wodociągowego DN 50 zaś wg mapy sytuacyjnej i opisu technicznego 
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ok. 140m. Jaka jest rzeczywista ilość wykonania przyłączy DN 50. Proszę o ewentualną 
korektę przedmiaru robót…” 

 
Odp.: Zamawiający informuje, że należy wykonać ilości przyłączy wodociągowych wskazane                      
w przedmiarze robót. 
 
 

        Z powa żaniem 

                                                                                         Wójt Gminy Cz eremcha  

                                                                                                        mgr Jerzy Szykuła  


