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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizacja stacji uzdatniania  

                 wody Ożarów   

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę  o wyjaśnienie rozbieżności: 

Opis przedmiotu branży sanitarnej pkt. 6 zakłada wymianę przewodów technologicznych dla 

zbiorników wyrównawczych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, natomiast plan 

zagospodarowania terenu wskazuje że należy je pozostawić. Proszę o informację czy należy 

wymienić przewody technologiczne w koronie zbiornika na nowe. Jeżeli tak proszę o 

uzupełnienie przedmiarów. 

 

Odpowiedź: Istniejące przewody w koronie zbiornika pozostawić do wykorzystania. 

Przewody wewnątrz zbiornika do wymiany. 

 

Pytanie nr 2: 

Z uwagi na to, że niektóre pozycje w zamieszczonych przedmiarach są niedoszacowane (np. 

roboty budowlane związane z obudową studni) czy zamawiający dopuszcza możliwość 

modyfikacji przez Wykonawcę przedmiarów (obmiarów) robót do wartości koniecznych do 

wykonania? 

 

Odpowiedź: Roboty budowlane związane z obudową studni wykonać zgodnie z 

projektem i przedmiarem robót.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy fundament pod obudowę studni należy wykonać na grubość 20cm zgodnie z 

dokumentacją projektową, czy na wymaganą przez producenta głębokość przemarzania 

gruntu. Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiarów. 

 

Odpowiedź: Fundament pod obudowę studni wykonać zgodnie z projektem i 

przedmiarem robót . 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o doprecyzowania czy zestaw ratunkowy powinien być wykonany jako oczomyjka 

montowana do ściany, czy jako cały zestaw natryskowy z oczomyjką. 

 

Odpowiedź: Zestaw ratunkowy wykonać zgodnie z projektem , gdyż taki został 

uzgodniony z SANEPID-em. Proponowaną zmianę Wykonawca może wprowadzić  w 

porozumieniu z SANEPID-em i Zamawiającym.  

  

Pytanie nr 5: 

Proszę o zwiększenie nakładów związanych z wykonaniem ogrodzenia SUW – są 

niedoszacowane o ok. 45mb w stosunku do dokumentacji. 



 

 

Odpowiedź: W przedmiarze wystąpił błąd. W kosztorysie ofertowym należy zwiększyć 

nakłady na brakujący odcinek ogrodzenia o długości 44,9 m . 
 

Pytanie nr 6: 

Dział 5 opisu projektu budowlanego zakłada uzupełnienie istniejącej zieleni zniszczonej 

podczas prowadzenia prac. Natomiast przedmiary opisują nakłady robót dla całej powierzchni 

terenów zielonych. Proszę o informacje czy do wyceny należy uwzględnić odtworzenie 

całego terenu czy tylko uzupełnienie braków? 

 

Odpowiedź : Zieleń należy wykonać zgodnie z przedmiarem tj. na całej powierzchni 

działki i skarp zbiornika. 
 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz 

zmienia termin składania ofert na dzień 28.02.2018r. godz. 9:00 i otwarcia ofert na dzień 

28.02.2018r. godz. 9:15. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


