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ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE POTENCJALNEGO WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia publicznego 
w zakresie przetargu nieograniczonego pn.:

ROZBUDOWA I  MODERNIZACJA STACJI  UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI 
MARCJANÓW, GMINA KAWĘCZYN

W  związku  z  otrzymaniem  prośby  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia na podstawie art.38 ust. 2  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r  Prawo 
Zamówień  Publicznych  (Dz.U  z  2007  roku,  Nr  223,  poz.  1655  z  póżn.  zmianami. 
Przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

Wykonawca zwrócił  się z n/w  pytaniami :
1. W przedmiarach w poz. 2160 i 2170 są podane ilości tulei oraz w wykazie materiałów w 
tomie III z PVC do rur PVC wavin o nr kat 326677400; 3266773400; 3266583400, których 
już nie produkuje się – pytamy czym zamienić tuleje?
2. W przedmiarach poz. 2370 i 2380 wymienia się studnie betonowe Dn 1000mm natomiast 
w wykazie materiałów jest studnia 600 INTEGRA – 5 szt – pytamy co obowiązuje?
3. W przedmiarze poz. 1250 i 1260 pisze się o zawory redukcyjne przeponowe kołnierzowe – 
prosimy o sprecyzowanie o jaką armaturę chodzi ?
4.. W przedmiarze poz.1590 – jest przewód PUN Dn 25mm – takiej średnicy nie produkuje 
się – pytamy co w zamian ?
5. W przedmiarze w poz. 690 pisze się o schodach – pytamy czy jest możliwość otrzymania 
rysunku na schody ?
6.  W przedmiarze  poz.  2070 pisze się o zasuwie kielichowej  Dn 100 – pytamy z profilu 
wynika że powinna być kołnierzowa – pytamy co zastosować ?
7. W przedmiarach na sieciach między obiektowych wymienia się średnicę Dn 110 PVC i Dn 
160mm , na profilach tylko Dn 160mm , a na planach Dn 110 i 160mm – pytamy jakie 
średnice obowiązują ?
Odpowiedz: 
Ad. 1 Można zmienić rodzaj tulei 
Ad. 2 Obowiązuje przedmiar robót 
Ad. 3 Poz. 1250 należy zmienić na:  N004-05-25-09-00 Zawór bezpieczeństwa żeliwny, 
kołnierzowy, sprężynowy 1,6 Mpa  100 mm 
•Poz. 1260 pozostawić - zastosować zawór redukcyjny zgodnie z pismem projektanta z dnia 
29 czerwca 2012 roku
Ad. 4 Dokonać zamiany na przewód PE Dn 25 mm 
Ad. 5 W dokumentacji budowlanej brak rysunku schodów
Ad. 6 Zastosować zasuwę kołnierzową Dn 100 mm 
Ad. 7 Obowiązuje przedmiar robót  


