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WSZYSCY WYKONAWCY 
biorący udział w postępowaniu 

=========================== 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
„Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych 
 w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej 
od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie 
Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu 
otwartego pn.:  

Rozbudowa oraz przebudowa ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim 
w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim” 

 
WYJAŚNIENIE Nr 1 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi 
przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje: 
 
Pytanie nr 1 
W dokumentacji projektowej przewidziana została jedynie okresowa dezynfekcja wody roztworem 
podchlorynu sodu. Brak układu filtracji wody oraz jej zwiększona retencja wynikająca z budowy 
nowych zbiorników zwiększają ryzyko wystąpienia skażenia mikrobiologicznego wody. Czy 
Zamawiający nie uważa, że uzasadnione byłoby zastosowanie dezynfekcji ciągłej z wykorzystaniem 
lampy UV dla zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody i zachowania jej parametrów 
organoleptycznych? 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania układu stałej dezynfekcji wody promiennikami UV, 
projekt przewiduje okresową dezynfekcję podchlorynem sodu. 
 
Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc 
pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe 
doprecyzowania. 
 

/-/ Prezes Zarządu – Maria Chilińska 
/-/ Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Rabczewski 
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