
WÓJT GMINY 
MIŃSK MAZOWIECKI 
UL CHEŁMOŃSKIEGO 14 MińsK Mazowiecki, dnia 26.10.2022 r. 

vxi MTŃSK M A / O W l E C a a 

RI.221.2.41.2.2022 

WYJAŚNIENIE TREŚCI O F E R T Y 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Dziękowizna i Janów". 

Poniżej przedstawiam treść zapytania (dot. oferty) jakie wpłynęło do Zamawiającego 

wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1: 

Proszę o udostępnienie pełnej treści zapytania ofertowego ( brakuje stron od nr 2 do nr 5) 

Odpowiedź nr 1; 

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.10.2022 r. na stronie internetowej 

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2362.9-budowa-kanalizacii-sanitamei-w-

mieiscowosciach-dziekowizna-i-ianow-gmina-minsk-mazowiecki. została zamieszczona 

pełna treść zapytania ofertowego. 

Pytanie nr 2: 

Proszę o dokładne określenie zakresu postępowania gdyż z załączonych dokumentów nie 

wynika jednoznacznie jaki zakres prac należy do danego etapu robót. Do postępowania 

załączona jest dok. do etapu nr 2, natomiast ilości z przedmiaru robót nie zgadzają się ani 

z ilościami z opisu inwestycji z projektu wykonawczego ani nawet z projektem. 

Przykładowo: pozycja nr 11 przedmiaru robót: "budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami 

bocznymi": ilość mrociągu PE DN 125 w przedmiarze: 1.202 m, w opisie (projekt 

wykonawczy) - 858,3 m, w profilach podłużnych: 870,7 m. 

Doprecyzowanie zakresu robót pozwoli uniknąć pomyłek oraz rozbieżności w obliczaniu 

wartości zadania przez poszczególnych oferentów. Najlepiej jeśli Zamawiający dokładnie 

napisze które odcinki sieci są do wykonania w przetargu (od studni do studni) 

Odpowiedź nr 2; 

Zamawiający infomiuje, iż rozbieżności w załączonej dokumentacji wynikąą ze zmniejszonego 

zakresu robót, jaki Zamawiający zamierza wykonać w ramach zadania Zamawiający informuje, że 

zakresem robót jest objęty obszar od studni SB 46 (skrzyżowania ulic Majowej i Jaśminowej w 
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https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2362.9-budowa-kanalizacii-sanitamei-w-


Dziękowiźnie) do studni SJJ 13 (skrzyżowania ul Szkolnej i Strażackiej w Janowie), od studni SJJ 13 do 

studni SJJ 1 i od studni SJJ 1 do przepompowni JA-1 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej (Norma)? 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej (Norma). 
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