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        Żabia Wola, dnia 18 października  2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Żabia Wola  

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz  

z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi” 

dalej: „postępowanie”. 

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie Wykonawcy nr 1: 

Prosimy o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienie. Zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych „przepis ten wskazuje końcowy termin na realizację obowiązku związanego  

z udostępnieniem informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Ustawodawca w ww. przepisie nie wskazuje terminu początkowego, co oznacza,  

że decyzję w tym zakresie pozostawia zamawiającemu. A zatem zamawiający może udostępnić  

tę informację przed terminem składania ofert lub po tej dacie, jednakże nie później niż moment otwarcia 

ofert.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 222 ust. 4. Ustawy Pzp „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia”, w związku z powyższym Zamawiający udostępni przedmiotową 

informację przed otwarciem ofert na stronie prowadzonego postępowania; 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/  

Pytanie Wykonawcy nr 2: 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót. 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający udostępnia przedmiary robót. 

Pytanie Wykonawcy nr 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów w zakresie orurowania SUW np. na stal nierdzewną? 

Orurowanie z PE jest spotykane sporadycznie na tego typu obiektach i cechuje się brakiem odpowiedniej 

sztywności oraz trudnością odpowiedniego wykonania (dużo kolan, trójników, gęsto montowana 

armatura). 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów w zakresie orurowania SUW na stal nierdzewną. 

 

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania  i otwarcia ofert  

   

  Zastępca Wójta  

Gminy Żabia Wola  

  /-/  

Bohdan Nowosielski 

https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/

