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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) zwaną w dalszej części 

„ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na „Rozbudowę i modernizację 

oczyszczalni ścieków w Łasku” w ramach Projektu:  „Modernizacja oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” złożone zostały 

zapytania dotyczące treści SIWZ. 

W związku z powyższym, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

Prosimy o informację czy drzwi D5 w ob.1 Pompowni ścieków i komory krat mają mieć 

przeszklony tylko „luft”- górna cześć drzwi. 

 

Odpowiedź 

Tak – przeszklonym ma być tylko luft.  

 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie czy okno O1 w ob.23 Budynku administracyjno-socjalnym ma być 

dwuszybowe ( jednokomorowe) wg rys. A-49_Ob.23 wykazy. 

 

Odpowiedź 

Okno nr O1 w ob. 23 ma być wyposażone w pakiet dwuszybowy – jednokomorowy.  
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Pytanie 3 

Pomiędzy obiektami 18A, 18B, 18C według dokumentacji znajduje się ściek drogowy 

(korytko), jego przedłużeniem poza obrysami obiektów 18A, 18B, 18C jest ściek liniowy 

zakończony umocnionym wylotem. Powyższych elementów nie ma w pomocniczych 

przedmiarach dlatego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji gdzie należy wycenić 

i ująć  powyższe elementy w Tabeli Cen Elementów Skończonych. 

 

Odpowiedź 

Powyższy zakres robót należy ująć w pozycji nr 36 „Drogi” Tabeli Cen Elementów 

Skończonych.  

 

Pytanie 4 

Wg „Projekt Wykonawczy – Tom III/1 Projekt technologiczny” w suszarniach słonecznych 

OB. 18A, 18B, 18C znajduje się 48 szt. wentylatorów promieniowych. Powyższych 

elementów nie ma w pomocniczych przedmiarach dlatego zwracamy się z prośbą o 

udzielenie informacji gdzie należy wycenić i ująć  powyższe elementy w Tabeli Cen 

Elementów Skończonych. 

 

Odpowiedź 

Wentylatory promieniowe stanowią integralny element suszarni słonecznej i są objęte 

kompleksową dostawą suszarni. Powyższy zakres robót należy ująć w pozycji nr 26.2, 27.2, 

28.2 „Technologiczne” Tabeli Cen Elementów Skończonych. 

 

Pytanie 5 

Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych automatycznie otwieranych i 

zamykanych okien uchylnych, dachowych znajdujących się na suszarniach słonecznych OB. 

18A, 18B, 18C 

 

Odpowiedź 

Zamawiający na stornie zamieścił rysunek K-23a „Rzut i schemat okna uchylnego” z 

rozwiązaniem i parametrami technicznymi okien.    
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Pytanie 6 

Prosimy o informację czy Ramowy Harmonogram Realizacji znajdujący się w „Projekt 

Wykonawczy – Tom III/1 Projekt technologiczny” jest elementem pomocniczym i nie jest 

wiążący dla Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 

Ramowy Harmonogram Realizacji znajdujący się w Projekcie Wykonawczym jest tylko 

dokumentem pomocniczym. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Program Robót zgodnie w wymaganiami kl.8.3 WK.  

 

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega przesunięciu. 

Nowy termin składania ofert to 19 kwietnia 2017 r. 

W związku z powyższym, Zamawiający informuje iż zmianie ulegają następujące zapisy 

SIWZ: 

Rozdz. XX, ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask w pokoju nr 13, nie później 

niż do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00” 

„Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.30  

w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o.o., ul. Tylna 9, 98-100 Łask.”. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż stosownym zmianom uległo ogłoszenie o 

zamówieniu. 

 


