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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. 

Pytanie 1 

1. Prosimy o informacje czy istniejące zasuwy nożowe pneumatyczne DN100 (nr23 

schemat) podlegają wymianie. Jeżeli „Tak” prosimy uzupełnienie przedmiarów robót 

o odpowiednią pozycje i obmiar. 

Odpowiedz: NIE 

Pytanie 2 

2. W poz.152 przedmiaru robót jest 18 kpl przepustnic ręcznych DN100 (zgodnie z 

ilością na schemacie), natomiast w zestawieniu materiałów jest 6 kpl. Prosimy o 

podanie prawidłowej ilości i poprawę przedmiarów. 

Odpowiedz: MA BYĆ 6 KPL. 

Pytanie 3 

3. W poz.153 przedmiaru robót jest 12 kpl przepustnic pneumatycznych DN150, 

natomiast w zestawieniu materiałów i na schemacie brak takich przepustnic. Prosimy 

o informacje czy powyższe przepustnice podlegają wycenie? 

Odpowiedz: NIE 

Pytanie 4 

4. W poz.154 przedmiaru robót jest 12 szt zaworów zwrotnych DN100, natomiast w 

zestawieniu materiałów i na schemacie jest 6 kpl. Prosimy o podanie prawidłowej 

ilości i poprawę przedmiarów. 

Odpowiedz: MA BYĆ 6 KPL. 

Pytanie 5 

5. W związku z rozbieżnościami prosimy o informacje jaki rodzaj napędu ma zostać 

wyposażona przepustnica z poz.159 przedmiaru robót. Opis pozycji wskazuje 

pneumatyczny, a wg. zestawienia materiału i schematu ma być ręczny. 

Odpowiedz: PNEUMATYCZNY 

Pytanie 6 

6. W poz.160 przedmiaru robót jest 6 szt przepustnic ręcznych DN100, natomiast w 



zestawieniu materiałów i na schemacie brak takich przepustnic. Prosimy o informacje 

czy powyższe przepustnice podlegają wycenie? 

Odpowiedz: MA BYĆ 6 KPL. 

Pytanie 7 

7. W zestawieniu materiałów, a także na schemacie występują przepustnic ręcznych 

DN80 – 6 kpl, a także przepustnica ręczna DN150 -15szt. Brak powyższych 

przepustnic w przedmiarze robót. 

Prosimy o informacje czy przepustnice podlegają wycenie? Jeżeli „Tak” prosimy 

uzupełnienie przedmiarów robót o odpowiednie pozycje i obmiar. 

Odpowiedz: MA BYĆ 6 KPL.- Dn80mm ORAZ 12KPL. - Dn150mm (RĘCZNYCH 

PRZY SPRĘŻARKACH)   
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