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Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika 

wody uzdatnionej oraz wymiana pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody”. 

 

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w przetargu nieograniczonego udzielamy wyjaśnień:  

 

Zapytanie 1: Czy w przypadku przesyłania oferty oraz gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej 

wadium w przetargu przesyłką kurierską oryginał gwarancji ubezpieczeniowej 

można załączyć do koperty z ofertą (w osobnej kopercie z dopiskiem: „Wadium  

do przetargu na Budowę zbiornika wody uzdatnionej oraz wymianę pomp 

głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody „Objazda” w Namysłowie")? 

 

Wyjaśnienie 1: Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie oryginału gwarancji 

ubezpieczeniowej w kopercie z ofertą (w osobnej kopercie z dopiskiem: 

„Wadium do przetargu na Budowę zbiornika wody uzdatnionej oraz wymianę 

pomp głębinowych i orurowania stacji uzdatniania wody „Objazda”  

w Namysłowie"). 

 

Zapytanie 2: W zamieszczonym projekcie wykonawczym branży budowlano-konstrukcyjnej  

na stronie 5 opisu technicznego powołują się Państwo na badania podłoża 

gruntowego z marca 2016. Ponieważ w załączonych materiałach przetargowych brak 

jest tych badań prosimy o umieszczenie ich na Państwa stronie internetowej. Są one 

niezbędne w celu prawidłowego oszacowania robót ziemnych. 

 

Wyjaśnienie 2 : W załączeniu badania geotechniczne SUW Objazda. 

 

Zapytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew  

i krzewów? 

 

Wyjaśnienie 3 : Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów. 

 

Zapytanie 4: Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy jest poniesienie opłat urzędowych 

za wycinkę drzew i krzewów? 

 

Wyjaśnienie 4: Wykonawca na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa musi 

uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, dokonać ich wycięcia i ponieść 

stosowne opłaty zgodnie z wydanym zezwoleniem. 

http://www.ekowod.net/
mailto:sekretariat@ekowod.net

