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W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2008 r. do treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, 

Zamawiający, działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. 223, poz. 1655),  udziela następujących 

wyjaśnień : 

1. [Przedmiar , poz. 518 – Dostawa i montaŜ odpływowych koryt ścieków sklarowanych 

oraz tabela cenowa elementów, poz. 10.3. Koryta odpływowe]. 

Podana przez Zamawiającego liczba kompletów dotycząca koryt odpływowych w 

przedmiarze i tabeli cenowej elementów jest róŜna. Prosimy o poprawienie błędnej 

wartości i potwierdzenie, iŜ w kalkulacji cenowej naleŜy wycenić 3 komplety koryt 

odpływowych. 

Odpowiedz 

W kalkulacji cenowej naleŜy wycenić 3 komplety koryt odpływowych. 

 

2. [Przedmiar, poz. 432 – MontaŜ zasuw noŜowych z napędem elektrycznym o DN 200 

mm na ciśnienie nominalne 1,0 – 1,6 MPa oraz  tabela cenowa elementów, poz. 8.4. 

Zasuwa noŜowa DN 200]. Podana liczba kompletów dla zsuwy noŜowej DN 200 z 

napędem elektrycznym róŜni się w przedmiarze i tabeli cenowej elementów. 

Prosimy o informację, ile ostatecznie kompletów przedmiotowych zasuw naleŜy 

wycenić?. 

 

Odpowiedz 

W kalkulacji cenowej naleŜy wycenić 2 sztuki  zasuw noŜowych DN 200 z napędem 

elektrycznym . 

 



3. [Tabela cenowa elementów – reaktor biologiczny KST Ob. 6.3., poz. 8.3.]. W tabeli 

cenowej elementów ujęto 2 komplety zasuw noŜowych DN 150 bez wskazania typu 

napędu, podczas, gdy w przedmiarze wyszczególniono 4 komplety zasuw DN 150 (2 

kpl. z napędem ręcznym i 2 kpl. z napędem elektrycznym).  

Prosimy o informację, ile ostatecznie kompletów przedmiotowych zasuw naleŜy 

wycenić i w którym zestawieniu naleŜy dokonać korekty? 

Odpowiedz 

W kalkulacji cenowej naleŜy wycenić 4 komplety zasuw DN 150 (2 kpl. z napędem 

ręcznym i 2 kpl. z napędem elektrycznym) zgodnie z przedmiarem robót. 

 

4. [Tabela cenowa elementów, poz. 14, Hala dmuchaw Ob.12]. W  tabeli cenowej 

elementów pominięto pozycję/e do wyceny czerpni ściennych prostokątnych dla 

obiektu 12 Hala dmuchaw. Prosimy o odpowiedź, w której pozycji tabeli cenowej 

elementów naleŜy wycenić czerpnie ścienne? 

Odpowiedź 

Wycenić w poz. 14..1. Tabeli cenowej elementów. 

5. Podana liczba kompletów armatury dla obiektu 12 (Hala dmuchaw) róŜni się 

zasadniczo między tabelą cenową elementów i przedmiarem dla tego samego obiektu. 

Prosimy o informację, ile kompletów armatury naleŜy wycenić dla obiektu 12? 

Odpowiedz 

W kalkulacji cenowej naleŜy wycenić ilość kompletów armatury napędem zgodnie z 

przedmiarem robót. 

 

Za Zamawiającego 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
Tomasz Bartkowski 

 

 

 

 


