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Wyjaśnienie treści SWZ oraz modyfikacja SWZ 

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Rzuchowej” 

 Działając w oparciu o art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) przekazuję treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z 

wyjaśnieniami oraz na podst. art. 286 ust. 1 dokonuję modyfikacji SWZ. 

1. Pytanie 1 

Wg  opisu z projektu, STWIOR i przedmiaru robót konstrukcje obudowy sitopiaskownika należy wykonać z rur 

kwadratowych 100x100x6 natomiast wg rys. K-2 część konstrukcji ma zostać wykonana z rur kwadratowych 

200x200x8 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowych wymiarów dla elementów 

konstrukcyjnych. 

Odpowiedź: 100x100x6mm. 

2. Pytanie 2 

W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem, STWIOR, przedmiarem i rysunkami prosimy o podanie 

parametrów dla projektowanej pompy zatapialne dla pompowni głównej. 

Odpowiedź: jak w projekcie. 

3. Pytanie 3 

W związku z rozbieżnościami w projekcie prosimy o podanie jakiej wielkości ma być szczelina dla 

projektowanej kraty hakowej. 

Odpowiedź: jak w projekcie. 

4. Pytanie 4 

W związku z rozbieżnością pomiędzy opisem STWIOR, a rys.K-7 prosimy o podanie z jakiej stali ma zostać 

wykonana konstrukcja w remontowanej pompowni głównej, stal 304 czy 316l? 

Odpowiedź: 304. 

5.Pytanie 5 

 W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o informacje czy dyfuzory mają być 

dyskowe czy rurowe? 

Odpowiedź: dyskowe. 

6. Pytanie 6 

Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem, STWIOR, przedmiarem i rysunkami prosimy o informacje 

która części dokumentacji ma pierwszeństwo przy doborze parametry urządzeń(STWIOR , projekt, rysunki, 

przedmiar)? 

Odpowiedź: wszystkie, ale w kolejności : projekt/rysunki, przedmiar, STWiOR 

7. Pytanie 7 

Prosimy o podanie prawidłowej ilości zasuw Dn300 wg przedmiaru robót w poz. 75 jest 1szt. wg schematu 

technologicznego i opisu powinny być 2 szt. 

Odpowiedź: 2szt. 

 



Modyfikacja SWZ 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w załączniku nr 5 - wzór umowy, który od teraz będzie 

obowiązywał. 
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