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ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania 
wody w Ruszowie”. 

 
 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232) Zamawiający informuje, iż  wpłynęły zapytania 
do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień. 
 
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający dopuszcza wstrzymanie dostaw wody do sieci wodociągowej na czas 
przebudowy i modernizacji SUW? Jeżeli nie, to czy dopuszcza możliwość zasilania sieci 
wodociągowej woda surową?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 
Zamawiający nie dopuszcza wstrzymania produkcji wody na SUW Ruszów. Zamawiający nie 
dopuszcza tłoczenia wody surowej do sieci miejscowości Ruszów.  
 
PYTANIE NR 2 
Czy w ofercie należy przewidzieć jakieś roboty przy zbiorniku wody uzdatnionej? Jeżeli tak 
to jaki zakres należy wziąć pod uwagę? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2 
W ofercie należy przewidzieć wszystkie roboty przy zbiorniku wody uzdatnionej 
przewidziane specyfikacją, dokumentacją budowlaną i wykonawczą oraz wszelkie roboty 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, których powyższe roboty nie 
przewidują.  
 
PYTANIE NR 3 
Czy Zamawiający dysponuje rysunkami profili rurociągów zewnętrznych? Prosimy o 
udostępnienie. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Zamawiający nie posiada rysunków profili rurociągów zewnętrznych. 
 
PYTANIE NR 4 
Czy w przypadku studni głębinowych zastosowane sondy zabezpieczające przed 
suchobiegiem mają być konduktometryczne czy hydrostatyczne, manometr elektroniczny czy 
przetwornik ciśnienia? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 
W studniach zamontować sondę konduktometryczną. 
 
PYTANIE NR 5 
Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej załączników do SIWZ od nr 1 do nr 
8 w formie edytowanej. 



ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 
Patrz strona www.wegliniec.pl link przetargi 
 
PYTANIE NR 6 
W pliku „Projekt wykonawczy – technologia ostateczna” brak jest rysunków nr 2,3,4,5 i8. 
Prosimy i ich uzupełnienie. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 
Rysunki stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania. 
 
PYTANIE NR 7 
Prosimy o zamieszczenie na państwa stronie internetowej decyzji pozwolenia na budowę 
wraz z wszystkimi uzgodnieniami uzyskanymi na etapie realizacji projektu. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 
Decyzja pozwolenia na budowę stanowi załącznik nr 2 do niniejszych odpowiedzi na pytania. 
 
 
PYTANIE NR 8 
Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia o wykaz wszelkich uzgodnień 
niezbędnych do dopuszczenia SUW do produkcji wody, o które Wykonawca powinien 
wystąpić po zakończeniu prac.  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 
Opinie niezbędne do zakończenia inwestycji wynikają z decyzji o użytkowaniu oraz z 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 


