
 
 

Jastków, dnia 22-01-2019 

UG.271.2.2019.CT.3 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Jastków 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

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

 

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający dopuści fakturowanie miesięczne inwestycji? Proszę o wyjaśnienie 

rozbieżności pomiędzy punktem 5 i 6 paragrafu 6 umowy 

Odpowiedź: 

Fakturowanie zgodne z zapisami umowy. 

Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 5 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

 

5. Płatności będą realizowane ratami:  

I rata - 70% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1, stopniowo w miarę 

postępu robót za każde zakończone i odebrane przez Zamawiającego roboty  

II rata - 30% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1, po pozytywnym 

badaniu wody uzdatnionej. Koszt tych badań pokryje Wykonawca, przy czym placówkę do ich 

przeprowadzenia wskaże Zamawiający. 

 

Pytanie nr 2  

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisie technicznym „drogi i place utwardzone” w 

zakresie stosowania obrzeży chodnikowych czy krawężników drogowych. 

Odpowiedź: 

Należy stosować obrzeża chodnikowe . 

Pytanie nr 3 

Poz nr 57 przedmiaru robót budowlanych uwzględnia nakłady na wykonanie obrzeży tylko 

dla 1 szt, obudowy studni – proszę o poprawę obmiaru w pozycji. 

Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić obrukowanie z krawężnikami obydwu obudów studziennych. 

Doliczyć 6 m2 chodnika z kostki.  

 

Pytanie nr 4 

Proszę o podanie parametrów technicznych pracy osuszaczy powietrza. 

Odpowiedź: 

Zastosować osuszacze o wydajności 450 m3/h  N=0,86 kW  

 

 



 
 

Pytanie nr 5 

Proszę o doprecyzowanie czy należy uwzględniać wymianę istniejącego wywietrzaka 

dachowego.  Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób jest realizowany nawiew powietrza do 

pomieszczenia chlorowni. 

Odpowiedź: 

Należy pozostawić istniejący wywietrzak dachowy . Nawiew do chlorowni rozwiązać przez 

wykonanie otworu  14x 14 cm w ścianie zewnętrznej z kratką wentylacyjną na wysokości 30 

cm nad posadzką.  

                                                                                                                    

Pytanie nr 6 

Proszę o podanie średnic i grubości ścianki przewodów i armatury do wymiany w zbiornikach 

wyrównawczych (przelewowych, spustowych, ssawnych i tłocznych) oraz podanie średnicy 

zewnętrznej i wysokości istniejących zbiorników wyrównawczych. 

Odpowiedź: 

Należy wymienić przewody w zbiornikach wyrównawczych na stalowe nierdzewne 1.4301.: 

 

 - przewody tłoczne dn 100  (114,3x3,6) 

- przewody przelewowe dn 150  (168,3 x 4,5)  

- spust i ssanie pozostawić  

- na ssaniu zamontować kosz ssawny z zaworem stopowym  

  Średnica zbiornika z izolacją wynosi 6,5 m, wysokość 5.0 m . 

 

Pytanie nr 7 

Proszę o informację czy do wyceny należy uwzględnić kosz ssawny z zaworem zwrotnym. 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić kosz ssawny z zaworem stopowym .  

 

Pytanie nr 8 

Zgodnie z zapisem: „zasilenie odbiorców korzystających dotychczas z ujęcia JASTKÓW 

prowadzić z sąsiednich wodociągów” proszę o doprecyzowanie zakresu prac i uzupełnienie 

przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Zasilanie odbiorców należących do wodociągu JASTKÓW , z wykorzystaniem istniejących  

połączeń z wodociągami : SNOPKÓW, PŁOUSZOWICE i SIEPRAWKI  . Niezależnie od 

tego przewidziano wykonanie tymczasowej SUW na terenie stacji wodociągowej w Jastkowie  

 

Pytanie nr  9 

Prosimy o potwierdzenie, że na potrzeby tymczasowej stacji uzdatniania wody będzie można 

wykorzystać istniejące filtry wraz z istniejącym złożem. 

Odpowiedź: 

Można wykorzystać  istniejące filtry , pod warunkiem ograniczenia do minimum przerwy w 

dostawie wody .  

 

Pytanie nr 10 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie będzie wymagał dołączenia do oferty tabeli 

równoważności urządzeń technologicznych, w przypadku gdy zastosuje urządzenia o 



 
 

parametrach zgodnych z podanymi w dokumentacji projektowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty tabeli równoważności urządzeń 

technologicznych .  

 

Pytanie nr 11 

prosimy o informację czy hydrant zewnętrzny DN80 wchodzi w zakres zamówienia (1 

hydrant występuje w przedmiarze branży sanitarnej, natomiast nie możemy zlokalizować go 

w dokumentacji projektowej). 

Odpowiedź: 

Hydrant na terenie SUW zainstalować w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania w 

rejonie odstojnika popłuczyn .  

 

Pytanie nr 12 

W specyfikacji kosztorysu ofertowego nie ma pozycji dostarczenia i instalacji agregatu 

prądotwórczego ,ale jest informacja w opisie . 

Pytanie : Czy oferta ma obejmować dostawę i montaż agregatu prądotwórczego ? 

Odpowiedź: 

Oferta nie obejmuje dostawy i montażu agregatu prądotwórczego, którego mylnie podano w 

opisie do kosztorysu branży elektrycznej. W pozycjach przedmiaru zestaw nie występuje. 

SUW JASTKÓW jest wyposażona z agregat prądotwórczy .  

 

Pytanie nr 13 

W rozdziale XVI SIWZ Zamawiający podał, iż 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w 

ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z postaci wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 ze zm.). Jeżeli okres gwarancji zaproponowany przez wybranego wykonawcę wyniesie 

mniej niż 5 lat zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na okres rękojmi 

tj. 5 lat (art. 568 Kodeksu Cywilnego). W przypadku gdy zaproponowany przez wykonawcę 

okres gwarancji jest równy lub większy niż 5 lat zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy należy wnieść na okres gwarancji. W takim przypadku okres rękojmi będzie równy 

okresowi udzielonej gwarancji. 

Prosimy o zmianę powyższego zapisu i dopisanie zgodnie z art. 150 ustawy pzp,  

że: „W przypadku gdy zaproponowany przez wykonawcę okres gwarancji jest równy lub 

większy niż 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu, zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy należy wnieść na okres gwarancji.  W przypadku gdy 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie np. 

gwarancji ubezpieczeniowej, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do                

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne               

okresy.”  

Odpowiedź 

Powyższy zapis nie wyłącza stosowania przepisów art. 150 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 



 
 

 

Pytanie nr 14 
 

We wzorze umowy w § 6 pkt. 5 Zamawiający zawarł zapis, że II rata płatności zostanie 

uregulowana „po dwukrotnym (przeprowadzonym w odstępie jednego miesiąca) pozytywnym 

badaniu wody uzdatnionej. Koszt tych badań pokryje Wykonawca, przy czym placówkę do 

ich przeprowadzenia wskaże Zamawiający”. 

Czy zapis ten należy rozumieć, że jako pierwsze pozytywne badanie wody liczyć się będzie 

badanie przeprowadzone przed Odbiorem Końcowym, a potem po miesiącu od Odbioru 

Końcowego Wykonawca wykona kolejne drugie badanie wody? 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia zapisy § 6 ust. 5 umowy, który otrzymuje brzmienie: 

 

5. Płatności będą realizowane ratami:  

I rata - 70% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1, stopniowo w miarę 

postępu robót za każde zakończone i odebrane przez Zamawiającego roboty  

II rata - 30% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w ust. 1, po pozytywnym 

badaniu wody uzdatnionej. Koszt tych badań pokryje Wykonawca, przy czym placówkę do ich 

przeprowadzenia wskaże Zamawiający. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SIWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi, jednocześnie ulega zmianie 

zapis działu  XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert  na dzień 28-01-2019r. (godziny 

pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z 

ofertą (dział X SIWZ).  

 

 

 

 

  


