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rozdzielnika

Dotyczy:  zapytań  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  na  realizację  zadania  pn. 
Opracowanie  dokumentacji  technicznej  dla  zadania  -   „Budowa  sieci  kanalizacyjnej  dla 
miejscowości  Załuż  i  Wujskie  wraz  z  częściową  kanalizacją  wsi  Bykowce  oraz  sieci 
wodociągowej  dla miejscowości Bykowce i Załuż na terenie gminy Sanok”

Wyjaśnienie
W związku z wpłynięciem w dniu 13.10.2008 r. zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) Gmina Sanok wyjaśnia:

Rozdział VII pkt 1
1. Czy od terminu wykonania zamówienia odlicza się okres od czasu złożenia materiałów do 

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej do 
czasu wydania tych decyzji przez Gminę?

Od  terminu   należy  odliczyć  również  termin  wydawania  decyzji  o  warunkach 
zabudowy(lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz decyzji środowiskowej o ile opóźnienie 
w wydaniu decyzji nie wynika z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności 
złożenia nie kompletnego wniosku.

Rozdział XIV pkt. 1
2. Opracowanie dokumentacji ma zawierać dwa oddzielne opracowania:
a. kolektory łącznie z siecią rozdzielczą
b. projekty przyłączy
W jaki sposób należy rozumieć projekty przyłączy, czy mają to być projekty zbiorcze przyłączy, 
czy też dla każdej posesji powinna być opracowana oddzielna dokumentacja przyłącza?

Należy wykonać projekty zbiorcze przyłączy.

Rozdział XIV pkt. 3.1
3. Proszę o wyjaśnienie jakie mapy do celów projektowych Gmina posiada i może przekazać 

wykonawcy i do kiedy aktualne?

Gmina Sanok posiada zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów 
projektowych dla miejscowości Wujskie, Załuż w zakresie przedstawionym w koncepcji 
kanalizacji sanitarnej i może je przekazać w formie papierowej i elektronicznej. Gmina 
Sanok posiada również zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów 
projektowych w zakresie dotyczącym budowy kolektorów i sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej pomiędzy miejscowościami Bykowce i Załuż, które również będą przekazane 
Wykonawcy. 
Aktualizacja map do celów projektowych objęta SIWZ obejmuje teren m-ci Bykowce do 
celów projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej długości ok. 700 mb.

4. Czy tereny objęte zadaniem leżą na terenie „Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 
2000”?

Część obszaru objętego zamówieniem znajduje się na terenie obszaru NATURA 2000.


