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Europejski Fundusz Rolny 	 ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 	ROZWOJU REGIONALNEGO 

A ZŁOTA 
ul. Sienkiewicza 79 
	

Złota, dnia 24. 04.2020 r. 

postępowania GPI.III.2710.6.20 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota', 

- budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 150 m3  
w miejscowości Złota "Lubowiec" 

- budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie nr 1:  
Czy dopuszczalne jest wykonanie zbiornika wyrównawczego jako pionowy, z elementów stalowych 

(stal niskowęglowa) atestowanych. Zbiornik składa się  z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego 
od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. Elementy zbiornika zostaną  dostarczone na plac 
budowy i łączone będą  poprzez spawanie. Wewnętrzna część  walca zbiornika pokryta zostanie farbą  z 
atestem PZH zewnętrzna farbą  antykorozyjną. Płaszcz od zewnątrz zostanie ocieplony płytami z wełny 
mineralnej grubości 10 cm i pokryty blachą  trapezową  w dowolnym kolorze RAL. W dachu znajduje się  
komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik 
posiada dwa włazy rewizyjne: - na dachu właz prostokątny z izolowaną  pokrywą, - w dolnej części płaszcza 
właz okrągły. Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę  zewnętrzną  oraz wewnętrzną  umożliwiającą  
bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi 
również  wewnętrzne orurowanie oraz komora zasuw z orurowaniem przyłączeniowym. Wszystkie króćce 
przyłączeniowe zakończone będą  kołnierzami ze stali nierdzewnej. 

Odpowiedź: 

"Zamawiający dopuszcza zmianę  rodzaju materiału ocieplenia zbiornika od wewnątrz ze styropianu 
EPS200 na wełnę  mineralną  z wykonaniem jej na zewnętrznej stronie zbiornika z zabezpieczeniem 
blachą  trapezową. 
Pozostałe parametry zbiornika bez zmian - zgodnie dokumentacją  projektową." 

Pytanie nr 2:  
Z uwagi na długi okres oczekiwania u dostawcy na armaturę, urządzenia (w tym pompy) już  

w chwili obecnej, a także na zwiększającą  się  liczbę  zachorowań  na COVID -19 w Polsce oraz Europie 
co może mieć  wpływ na wydłużenie terminu oczekiwania na dostawę  pomp ale też  innych urządzeń, 
wnioskujemy o przesunięcie terminu realizacji w/w zamówienia publicznego doi budowy przepompowni 
sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa, co najmniej do dnia 30.09.2020r. 



Powyższy wniosek umotywowany jest okolicznościami faktycznymi dotyczącymi gospodarki 
i możliwościami produkcyjnymi także innych dostawców materiałów i urządzeń  niezbędnych do 
realizowania powyższego zamówienia publicznego. Część  gospodarki w tym branża wodno-kanalizacyjna 
pozostaje w ścisłym powiazaniu z dostawami od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Wydłużone 
procedury odpraw, wydłużony transport urządzeń  oraz czasowe wstrzymywanie prac fabryk rzutuje 
bezpośrednio na rynek krajowy. Wiąże się  to już  na tą  chwilę  z opóźnieniami i ograniczeniami w dostawach 
zamówionych wcześniej urządzeń  i materiałów budowalnych, a tym samym brakiem możliwości podjęcia 
zobowiązania w postaci wykonania zamówienia publicznego na budowę  przepompowni sieciowej na 
wodociągu w miejscowości Rudawa, z terminem realizacji do dnia 30.07.2020r. Obecna sytuacja nie 
gwarantuje wykonania powyższego zamówienia do dnia 30.07.2020 r. i w związku z powyższym wnosimy 
o przychylenie się  do wniosku Wykonawcy i zmianę  treści SIWZ zgodnie z naszym wnioskiem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu realizacji przepompowni 
sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa. 

Pytanie nr 3:  
Czy wyrażą  Państwo zgodę  na załączenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

z elektronicznym podpisem. 

Od powiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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