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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
[ wszyscy ] 

 
Oznaczenie sprawy: RI.III.271.4.2021 
Nazwa zamówienia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap III” 
 
Szanowni Państwo, 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z 
postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z kolejnym 
zapytaniem. 
Poniżej przedstawiamy treść pytania wraz z odpowiedzią. 

 
Pytanie nr 6: 
Czy pompownie sieciowe i indywidualne mają być kompatybilne z tymi wykonanymi we wcześniejszych 
etapach tego zadania? Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania takich samych pompowni? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający będzie wymagał zastosowania pompowni i pozostałej automatyki o parametrach 
technicznych zgodnych (równoważnych lub lepszych) z dokumentacją projektową. Zastosowane 
urządzenia muszą być kompatybilne z działającym na terenie gminy Pysznica monitoringiem 
kanalizacji. 
 
Jednocześnie Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

7. Przedmiar robót „A Przedmiar etap III” – w wycenie nie należy uwzględniać pozycji nr 78 „Typowe 
wrota na gotowych słupkach. wrota szerokości 4,0 m i wysokości 2,0m z siatki w ramach z kątowników.” 
– 37 kpl.  Pozycję należy usunąć z kosztorysu ofertowego lub przyjąć obmiar 0. 
 
8. Przedmiar robót „B Przedmiar Strażacka do P1” – w wycenie nie należy uwzględniać pozycji nr 53 
„Typowe wrota na gotowych słupkach. wrota szerokości 4,0 m i wysokości 2,0m z siatki w ramach z 
kątowników.” – 21 kpl.  Pozycję należy usunąć z kosztorysu ofertowego lub przyjąć obmiar 0. 

 
Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 
 

Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

 
WÓJT 

  (-) 
Łukasz Bajgierowicz 

     ( podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) 
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