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Dot. : Postepowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej 
Drawsko-Woliczno oraz budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko-Woliczno 

 
W związku z przygotowywaniem ofert na w/w przetarg prosimy o ustosunkowanie do 
poniższych zapisów: 
 

1) W związku z zasadą równego traktowania obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy) 
prosimy o wprowadzenie do Istotnych postanowień umowy dodatkowych podpunktów 
dotyczących ewentualnych kar, o jakie domagać może się Wykonawca z tytułu opóźnień 
np. przekazania placu budowy i za zwłokę w wypłaceniu wynagrodzenia. 

2) W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia (pkt II.1.B) wymienia 3 przepompownie  
(w tym 1 przydomową). Na mapach są one oznaczone jako PI, PII i PIII, natomiast 
załączona dokumentacja z danymi przepompowni dotyczy 4 przepompowni: 
Przepompowni P3 (typ. PMS 2x08-14M-12x32 PMB.tbz), P4 (typ.1x08-14L-12x34 
PMB.tbz), P4 (typ2x08-14L-12x34 PMB.tzb) oraz P1 (typ PMS2x10-152S-15x39 
PMB.tbz). 
 Z kolei w przedmiarach kanalizacji sanitarnej występują:  
„Przepompownia ścieków Woliczno nr1 – przepompownia 1-2” – poz. 3.44 przedmiaru  
„Przepompownia ścieków nr III Drawsko Pom. – przepompownia nr III” – poz.4.56  
„Przepompownia przydomowa nr II-I” – poz.5.74 
Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa przepompowni i określenie, które z nich wchodzą w 
zakres zamówienia. 
 

3) Czy Zamawiający dopuszcza zmiany podstaw kosztorysowych na równoważne oraz 
dopisywanie dodatkowych pozycji w celu uwzględnienia wszystkich kosztów niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zadania? 

 
 
W odpowiedzi na otrzymane pytania informujemy, że: 
 
Ad. 1)  
1. Kary umowne mogą być naliczane wyłącznie do zobowiązań o charakterze 
niepieniężnym zgodnie z art. 483 KC. 
2. W razie opóźnień w płatnościach zgodnie z art. 481 KC naliczane będą 
odsetki ustawowe. 
3. Zamawiający nie przewiduje opóźnienia w przekazaniu placu budowy. 
 
Ad. 2)  
W zakres zamówienia wchodzą niżej wymienione pompownie: 
Przepompownia ścieków Woliczno poz. 3.44 przedmiaru jest oznaczona na mapie  
jako PI. 
Przepompownia przydomowa poz. 5.74 przedmiaru jest oznaczona na mapie jako PII. 
Przepompownia ścieków nr III  poz. 4.56 przedmiaru jest oznaczona na mapie jako PIII. 
 
 



Ad. 3)  
Zamawiający dopuszcza zmiany podstaw kosztorysowych na równoważne oraz dopisywanie 
dodatkowych pozycji w celu uwzględnienia wszystkich kosztów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania zadania. 


