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Uczestnicy postępowania 
przetargowego

W związku ze złożonymi zapytaniami do postępowania przetargowego na wykonanie 
studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej Gmina Roźwienica wyjaśnia:

1. Czy  istnieje  alternatywa  zafiltrowania  otworu  studziennego  kolumną  filtrową  z  rur  
stalowych jak w SIWZ lub  rurami PCV grubościennymi z atestem dla wód pitnych o śr 280  
mm.

 Odpowiedź  1.

Na  złożone  zapytanie  odpowiedzi  udzielił   Autor  opracowania   projektu  badań 
hydrogeologicznych i brzmi ona następująco:
Filtr  stalowy  szczelinowo-prętowy  zapewnia  większą  przepustowość,  oraz  można  go 
przynajmniej w części odzyskać (wyciągnąć) np. w przypadku wyciągnięcia z otworu, co 
może mieć miejsce gdy otwór okaże się negatywny (zbyt mało wydajny w stosunku do 
potrzeb).

2.Przy  pompowaniu  oczyszczającym  i  pomiarowym  studni  potencjalny  Wykonawca  ma  
uwzględnić  zasilanie  pompy  z  sieci  NN  Zamawiąjącego  czy  agregatu  prądotwórczego  
Wykonawcy.

 Odpowiedź 2
Należy przewidzieć zasilanie z agregatu prądotwórczego.

3.Gdzie i w jakiej odległości  od miejsca wykonanej studni nastąpi odprowadzenie wody z  
pompowania oczyszczającego i pomiarowego.

Odpowiedź 3

 Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego odbywać się będzie do 
kanalizacji popłucznej na ujęciu wody w Woli Roźwienickiej w odległości ok. 200 m od 
projektowanego otworu.

4.Czy oferent ma określić koszty wykonania robót w przypadku otworu negatywnego jeżeli tak  
to gdzie i w jakiej pozycji oferty.

Odpowiedź 4.
Wykonawca  musi  określić  koszt  ewentualnej  likwidacji  otworu  w  przypadku   otworu 
negatywnego.  Koszt ten należy umieścić w kosztorysie robót jako osobną pozycje doliczaną 
w przypadku otworu negatywnego do likwidacji.

5. Prośba o zmianę terminu wykonania  zadania do dnia 15.08.2011 r. 



Odpowiedź. 5

Zamawiający wydłużył okres realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2011 r. Informacja o 
powyższym fakcie znajduje się w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

6. Prośba o wyjaśnienie zapisu formularza ofertowego „załatwienie wykonania reklamacji”.

Odpowiedź 6.

Zamawiający wymaga podania w jakiej  formie i terminie zostanie rozpatrzona ewentualna 
reklamacja zgłoszona przez Zamawiającego do Wykonawcy zadania.

7. Prośba o wyjaśnienie dotyczące następującego zapisu „ Zobowiązuję się do wniesienia  
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wysokości  wysokość  zabezpieczenia  w % 
całkowitej ceny ofertowej w kwocie: ………. w formie: ………….. 

Odpowiedź. 7

Oferent  w miejscu  zapisu  „wysokość  zabezpieczenia  w %” winien  wstawić   procentową 
wartość zabezpieczenia zapisaną w SIWZ w pkt. XV. 2.  Jest to wysokość  10 % . Następnie 
w miejscach wykropkowanych Oferent winien wstawić kwotę wynikająca z przemnożenia 
całkowitej  wartości  oferty  przez  wskaźnik  procentowy.  W  kolejnym  wykropkowanym 
miejscu  należy  wpisać  w  jakiej  formie  zostanie  wniesione  zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy.
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