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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3 

 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stacji uzdatniania wody 
w Węglińcu”  

 
         Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż  wpłynęły 
zapytania do treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam 
wyjaśnień. 
 
PYTANIE NR 1 
Czy w zakres zadania wchodzi wymiana pompy, armatury i obudowy w studni nr 4? 
ODPOWIEDŹ NR 1 
Nie. W zakres zadania nie wchodzi wymiana pompy, armatury i obudowy w studni nr S4 
została ona wyłączona z realizacji inwestycji. 
Należy natomiast przewidzieć  w stacji SUW armaturę i instalacje elektryczną oraz 
sterowanie w szafie AKPiA do obsługi ww studni. 
 
PYTANIE NR 2 
Czy w zakres zadania wchodzi likwidacja studni nr 1a i nr 2?  
ODPOWIEDŹ NR 2 
Nie. Likwidacja studni ujściowych nr 1a, 2 i 3 jest realizowana odrębnym zadaniem 
inwestycyjnym. 
 
PYTANIE NR 3 
Czy w zakres zadania wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego? Jeżeli tak, to prosimy o 
podanie jego parametrów, czy będzie zamontowany w pomieszczeniu czy na zewnątrz? 
ODPOWIEDŹ NR 3 
Nie. W zakres zadania nie wchodzi dostawa agregatu prądotwórczego a jedynie remont 
istniejącego pomieszczenia agregatu, w którym znajduje się agregat Cagen-Iveco silnik 
prądnica MECC ALTE Typ IC66RG typ Silnika NEF45SMI. 
 
PYTANIE NR 4 
Jako drugie kryterium oceny ofert jest okres gwarancji w przedziale 36-120 miesięcy. 
Wnosimy o zmianę przedziału proponowanej gwarancji na 36-120 miesięcy. 
ODPOWIEDŹ NR 4 
Patrz modyfikacja z dnia 14.07.2016r. 
 
PYTANIE NR 5 
Prosimy o informacje w jaki sposób rozliczane będzie zadanie, jaka będzie możliwa 
częstotliwość fakturowania?  
ODPOWIEDŹ NR 5 
Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji 



zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał płatności zgodnie z zaakceptowanym 
harmonogramem. 
 
PYTANIE NR 6 
Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 10 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na 
„zwłoka”. 
ODPOWIEDŹ NR 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 
 
PYTANIE NR 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesje wierzytelności na podmiot trzeci tj. zgłoszonego i 
zatwierdzonego podwykonawcę, dostawcę.  
ODPOWIEDŹ NR 7 
Tak. 


