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Wszyscy  
Wykonawcy, którzy pobrali 
Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia  
Strona Internetowa Zamawiającego  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: INO.272.92.P.20                  
na: „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce gm. Sitkówka-Nowiny, 
woj. świętokrzyskie” 
 

Informuję niniejszym, iż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w dniu 14.10.2020r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dotyczące 
wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Działając na postawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2019r, poz.1843), przedstawiam treść pytania oraz wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
Pytanie 1: 
W związku z rozbieżnościami między specyfikacją a przedmiarem proszę o wyjaśnienie następującej 
kwestii. 
Zgodnie z zapisami w specyfikacji w ramach zadania 1 należy wykonać sieć wodociągową o długości 
ok. L=373 mb, natomiast w przedmiarze oprócz wymienionej sieci wodociągowej ujęta jest też sieć 
kanalizacji sanitarnej o długości ok. L=311 mb. 
W związku z powyższym proszę o podanie jednoznacznej odpowiedzi jaki jest właściwy zakres prac 
do wykonania w ramach zadania nr 1. 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ, i obejmuje wykonanie 
następującego zakresu robót: 
 

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Szewce ul. Krzemieniowa, inwestycja na działkach nr 
ewid. 320/4, 394, 263/4, obręb Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny, z rur PE100 SDR11 PN16 
Ø125x11,4mm, o długości około L= 373,67m, wg projektu budowlanego. 
 
Zadanie 2. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej  m. Szewce, inwestycja na 
działkach nr ewid. 315/4, 394, 257/5 obręb Szewce, Gm. Sitkówka– Nowiny, w tym: 
wg projektu budowlanego, w tym: 
 a)   wodociąg z rur PE100 SDR11 PN16 Ø125x11,4mm, o długości ok.  L= 399,10m, 
 b)   kanał sanitarny z rur PVC SN8 Ø200x5,9mm, o długości ok. L= 387,30m. 
 

Zamawiający informuje, że przedmiar ma jedynie charakter informacyjny (załącznik nr 9 do 
SIWZ), i obejmuje pełny zakres robót obu zadań. Przedmiar dla zadnia nr 1 został skalkulowany 
łącznie dla  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast w przedmiocie zamówienia na obecnym 
etapie przewidziana jest do wykonania jedynie budowa sieci wodociągowej, co wynika z zakresu w  
SIWZ. 
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