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Lesznowola, dnia 05.03.2020r

Wykonawcy , ktorzy
pobroli SIWZ w postqpowaniu

o udzielenie zam6wienio publicznego

Lesznowolskie Przedsiqbiorstwo Komunalne sp. z o.o. - Zamawiajqcy, informuje 2e w dniu03.03.2020 wplynqly pytania na kt6re udzielamy odpowiedzi:

Pvtanie nr 7.

"w projekcie technologicznym znajduje siq rysunek rys. 4l wylot sciek6w oczyszczonych w skali 1:50.Zwracamy siq z prosbq o potwierdzenie, ze wykonanie prac uwzglqdnionych na rys.4lnie jestprzedmiotem prac niniejszego postepowania przetargowego.
w przypadku' gdyby w/w zakres prac objqty byl przedmiotem niniejszego postepowania prosimy oudostepnienie brakujqcych rysunk6w tj. plan zagospodarowania terenu pokazujqcy miejscewykonania w/w Wylotu oraz opisu,,.
Odpowiedi
Materialy niezbqdne do wykonania wylotu zawarte sq w operacie wodnoprawnym na podstawiekt6rego uzyskano decyzjq Pafstwowego Gospodarstwa wodnego wody potskie z dnia L2.o7.2o7gr.zna k WA.ZU 2.5.42L.2.92.2018. M p.

Niemniej jednak Zamawiajqcy potwierdz a, 2e realizacja wylotu sciek6w oczyszczonych do rz. Raszynkinie jest przed miotem niniejszego postqpowania.

Pvtonie nr 2.

,,Dot. Projekt wykonawczy srECr rEcHNoLoGrczNE oRAz woD_KAN
Zwracamy siq z prosbq o okreslenie zakresu prac do wykonania dla Rurociqgu Sciek6w biologicznieoczyszczonych nr 4 od komory pomiarowej (pE, D45O)
Na rys' nr 2 Plan zagospodarowania terenu wrysowany zostal czq$ciowo rurociqg pE D45ozakodczony strzalkq (od komory pomiarowej). w proptcie brakuje profilu dla rurociqgu pE D450 ( odkomory pomiarowej).
Prosimy o potwierdzenie, 2e wykonanie w/w rurociqgu D450 nie jest objqte przedmiotem pracniniejszego postqpowania przetargowego.
Zakres prac dla tego rurociqgu okreslony zostat na rys. 25 i 26. przepompownia sciek6woczyszczonych wraz z komorq pomiarowq ob. Nr 5, przepompownia obejgciowa i w6dtechnologicznych ob' Nr 14 ( Projekt TECHNoLoGTA TNSTALACJE woD-KAN) tj. zamiana materiarusta l/PE zakofi czona kolnierzem.,,
Odpowiedi
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Zamawiajqcy potwierdza, 2e wykonanie wskazanego w pytaniu
przedmiotem prac niniejszego postepowania przetargowego.

rurociqgu D450 nie jest objqte
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