
Pytanie: 

 

Dot. Postępowania pn. „Wykonanie przebudowy sieci biogazowej na terenie Oczyszczalni 

Ścieków w Zawierciu” (Postępowanie nr 25/2012) 

 

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy 

Wykonawca ma wycenić wszystkie pozycje wynikające z załączonego przez Zamawiającego 

przedmiaru robót? Z załączonego zestawienia materiałowego sieci biogazu wykreślone są 

niektóre pozycje natomiast znajdują się one we wspomnianym przedmiarze. Zatem proszę o 

wyjaśnienie, których pozycji przedmiaru nie należy wyceniać. 
 

 

Odpowiedź: 

 

Przedmiar robót i zestawienie materiałowe należy rozpatrywać razem z treścią innych 

załączników do niniejszego postępowania. W załączniku nr 8 zamieszczony jest wykaz robót 

ujętych w przedmiarze robót, które Zamawiający wykona we własnym zakresie i nie 

należy ich brać pod uwagę przy wycenie oferty. Są to następujące pozycje (numery pozycji 

odpowiadają numeracji w przedmiarze robót):  

1.1 Roboty demontażowe. 

2. Montaż nowych odcinków rurociągów. 

 2.7 Wykonanie dwóch studni odpompowania kondensatu [SOK1 i SOK2]. 

 2.8 Montaż odcinków rurociągów odprowadzenia grawitacyjnego kondensatu ze 

studni odbioru kondensatu [SK] do studni odpompowania kondensatu [SOK] 

wykonanych z rur PVC DN 110. 

 2.9 Montaż odcinków rurociągu ciśnieniowego odprowadzenia kondensatu ze studni 

[SOK] do studni kanalizacyjnych wykonanych z rur PEHD DN 32mm. 

Pozostałe roboty wyszczególnione w przedmiarze robót tj.: 

2. Montaż nowych odcinków rurociągów. 

 2.1 Odcinek od Komory Fermentacyjnej do Odsiarczalnika Biogazu. 

 2.2 Odcinek od Odsiarczalnika Biogazu do Węzła Rozdzielczego. 

 2.3 Odcinek od Węzła Rozdzielczego do Zbiornika Biogazu. 

 2.4 Odcinek od Węzła Rozdzielczego do Agregatu Prądotwórczego. 

 2.5 Odcinek od Węzła Rozdzielczego do Pochodni Biogazu. 

 2.6 Wykonanie czterech studni odbioru kondensatu [SK1 do SK4] z rurociągów 

biogazu. 

 2.10 Dostawa oraz montaż armatury, urządzeń oraz rurociągów technologicznych w 

węźle rozdzielczym, zbiornika biogazu, odsiarczalni i agregatów prądotwórczych. 

wykona Wykonawca.  

 

W załączniku nr 9 (zestawienie materiałowe biogazu) również wykreślone są pozycje, 

których nie należy wyceniać. Pozycje te to: 43, 44, 45, 46, 48, 58, 59 oraz pozycja POM w 

tabelce – „wyposażenie sieci biogazu”.  

W pozycjach numer 49, 50, 51 i 52 zmieniono tylko ilość. 

 


