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ZP.271.13.2015         

Wszyscy Wykonawcy 

 

 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkotle - 

Zybiszów 

 
W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 
Pytanie 1. Czy Zamawiający uzna spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli 
Wykonawca wykaże wykonanie jednej (z dwóch) roboty budowlanej, polegającej na budowie sieci 
wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PVC o łącznej długości 
wszystkich sieci powyżej 1.360mb i wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto? 
Jednocześnie informujemy, iż technologia wykonania kanalizacji deszczowej powyższego zamówienia była 
taka sama jak kanalizacji sanitarnej, tj. z rur PVC SDR34 SN8 fi l60-500mm układanych na podsypce 
piaskowej wraz z obsypką i zasypaniem wykopu, z uzbrojeniem (tj. studnie kanalizacyjne, przepompownia 
wód deszczowych itp.), próbami szczelności kanałów oraz inspekcją TV sieci. 
Odpowiedź 1 Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli 
Wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających  
na budowie sieci wodociągowej lub / i kanalizacyjnej (sanitarnej lub deszczowej), każda robota 
budowlana o łącznej długości sieci nie mniejszej niż 1.360 m (dopuszcza się łączenia w ramach 
jednego zadania różnego rodzaju sieci) i  wartości nie mniej niż 1.500.00,00 zł brutto 
 
Pytanie 2 Umieszczone na stronie Zamawiającego przedmiary robót w formacie ath nie umożliwiają 
właściwego wykonania kosztorysu ofertowego - wszystkie pozycje są uproszczone, część pozycji zawiera 
błędy w odwołaniu do innych pozycji (na etapie przekształcania pliku zmieniono numerację pozycji  
bez zmiany odwołań). 
Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysu ofertowego zerowego, bez przekształcenia 
wszystkich pozycji na uproszczone. 
Odpowiedź 2 Zamawiający nie posiada kosztorysu ofertowego zerowego 
 
Pytanie 3 Czy w wycenie przepompowni ścieków należy uwzględnić dostawę i montaż zestawu 
sprężarkowego napowietrzająco-płuczącego (zgodnie z projektem) – jeśli tak to prosimy o podanie 
parametrów, czy też dostawę i montaż urządzeń do dozowania chemii (zgodnie z zapisem w SIWZ) ? 
Odpowiedź 3 W wycenie należy uwzględnić dostawę i montaż zestawu sprężarkowego 
napowietrzająco- płuczącego (zgodnie z projektem) dla obu przepompowni. Parametry zgodne  
z danymi podanymi w projekcie budowlanym. 
Nie należy w wycenie uwzględniać dostawy i montażu urządzeń do dozowania chemii. 
 
Pytanie 4 Czy w pompowni należy przewidzieć montaż rozdrabniarki? 
Odpowiedź 4 Nie należy przewidywać montażu dodatkowej rozdrabniarki. 
 
 Jednocześnie, stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o 
następujących zmianach: 
1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. zamówienia: 
W części V SIWZ Opis przedmiotu zamówienia treść pkt 2 ppkt 6) otrzymuje brzmienie: 

6) przepompowni sieciowych PZ i PJ z zagospodarowaniem terenu, dojazdami, ogrodzeniem, 
zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu  

2. W załączniku nr 7 do SIWZ  Wzór umowy  § 1 pkt 1 lit. f) otrzymuje brzmienie:  
f) przepompowni sieciowych PZ i PJ z zagospodarowaniem terenu, dojazdami, ogrodzeniem, 

zasilaniem, sterowaniem, włączeniem do systemu monitoringu 
 

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian  
 


