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Wszyscy Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:  

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzeszów na osiedlu Budziwój” 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz w związku z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

 

PYTANIE 1: Czy wymiana pomp głębinowych w studniach znajduje się w zakresie przedmiotowego 

zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: Wymiana pomp głębinowych nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 

 

PYTANIE 2: Na jakiej głębokości w studniach zamontowane są pompy głębinowe ? 

ODPOWIEDŹ: Z uwagi na fakt braku konieczności wymiany pomp, głębokość ich zamontowania nie jest 

przedmiotem postępowania. 

 

PYTANIE 3: Zgodnie z częścią opisową Projektu dobrano 3 osuszacze powietrza, natomiast w 

tabelarycznym zestawieniu urządzeń oraz w przedmiarze wskazano 2 osuszacze – prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

ODPOWIEDŹ: W ofercie należy ująć dostawę i montaż 3 osuszaczy powietrza. 

 

PYTANIE 4: Czy dostawa i montaż zbiorników retencyjnych objęta jest postępowaniem przetargowym ? 

Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis i rysunki. 

ODPOWIEDŹ: W ramach postępowania nie przewiduje się wykonania nowych zbiorników retencyjnych. 

Dla obiektu po modernizacji wykorzystane zostaną zbiorniki istniejące. 
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PYTANIE 5: czy w zakresie zamówienia jest dostawa/budowa odstojnika popłuczyn wraz z pompą wód 

nadosadowych, czy wykorzystany zostanie istniejący odstojnik? 

ODPOWIEDŹ: W ramach postępowania nie przewiduje się wykonania nowego zbiornika popłuczyn. Dla 

obiektu po modernizacji wykorzystany zostanie istniejący zbiornik. 
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