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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek Gmina Tczów oraz dodatkowych 

przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tczów”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod Nr 2022/BZP 00012999/01 w dniu 2022-10-11. 

 

W związku z zadanymi pytaniami, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

W dokumentacji technicznej przewidziano montaż 6 kolumn napowietrzająco - odpowietrzających z funkcją 

płucząco spustową natomiast w przedmiarze robót nie wykazano takiej pozycji. Czy Zamawiający 

zrezygnował z montażu tej armatury, czy sprostuje pozycję kosztorysową?  

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie zrezygnował z montażu ww. armatury. W przedmiarze robót w pozycja nr 1.5.9 ujęto 
kolumny odpowietrzająco - napowietrzające  
 

Pytanie nr 2: 

Czy ze względu na charakter sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej nie powinny być zastosowane zasuwy 

nożowe ERU do ziemi specjalnie obudowane, czy przyjąć do wyceny zasuwy żeliwne kołnierzowe tak jak jest 

to w dokumentacji technicznej?  

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie zmienia zapisów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o właściwościach równoważnych 
lub lepszych od zaprojektowanych. 
Wytyczne materiałowe opisano w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. 
 

Pytanie nr 3:  

W przedmiarze brak jest pozycji pompowania wody gruntowej. Czy powyższe ująć w cenie montażu 

igłofiltrów? 

Odpowiedź nr 3: 
W przedmiarze robót pozycja nr 1.3.10 uwzględniono montaż ingłofiltrów w celu miejscowego obniżenia 
poziomu wód gruntowych co wiąże się z pompowaniem wody. 
 



 

Pytanie nr 4: 
W związku z zamiarem przystąpienia do przedmiotowego postępowania przetargowego, proszę o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytanie:  
Zamówienia zostało podzielone na dwie części:  
Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek  
w Gminie Tczów.  
Część 2: Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tczów.  
Na Platformie ZETO PZP, za pośrednictwem której składamy oferty zamieszczone są dwa powiązane 
postępowania, zawierające te same dokumenty: https://przetargi.tczow.pl/#/offer/421869dd-9ff3-4967-
933f-dd7d711c2f4a oraz https://przetargi.tczow.pl/#/offer/bcf4e7ad-4f9c-407b-8985-ea7acbb8fce9 Proszę 
o wskazanie, w którym miejscu należy złożyć ofertę, składając ofertę na dwie części postępowania mając na 
uwadze, iż załączone formularze dotyczą jednocześnie dwóch części zamówienia 
 
Odpowiedź nr 4: 
Platforma nie posiada funkcjonalności złożenia jednej oferty na obie części. Należy złożyć ofertę dla każdej 
części odrębnie. W formularzu ofertowym należy wykreślić cześć, której dokument nie dotyczy, natomiast  
w składanych oświadczeniach dopisać w widoczny sposób, której części dotyczy dany dokument. 
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