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PI/DF/2016        Słupsk, dnia 20.05.2016 r. 
     
 
 

Wykonawcy ubiegaj ący  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „R emont pokrycia 
dachowego nad pomieszczeniami biurowymi przy budynk u Centrum Edukacji Ekologicznej 
oraz naprawa obróbek kominów dachu laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. 
Sportowej 73 w Słupsku” – sprawa nr 12/PI/2016. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść 
zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    

 
Pytanie: 
W związku z ukazanym się ogłoszeniem dotyczącym Przetargu na remont dachu nad 
pomieszczeniami biurowymi przy ul. Sportowej 73 w Słupsku, zwracam się z zapytaniem czy możemy 
uczestniczyć w Przetargu z membranami płynnymi  poliuretanowymi  z wtopioną tkaniną zbrojącą 
na które udzielamy od 15 do 25 lat gwarancji?  
 
Odp.: Zamawiaj ący informuje, że dopuszcza zastosowanie zaproponowanego materiału  
z membranami płynnymi poliuretanowymi z wtopion ą tkanin ą zbroj ącą.  
 
Zmiana Warunków Zamówienia 
Zamawiaj ący informuje, że w Instrukcji Dla Wykonawców (IDW) dodaje si ę pkt 4.6. oraz 4.7.  
o nast ępującym brzmieniu:  
„4.6. W przypadku, gdy w którejkolwiek cz ęści dokumentacji przetargowej, przedmiarach robót 
lub w WZ lub w innych dokumentach odnosz ących si ę do przedmiotu niniejszego zamówienia 
znajduje si ę wskazanie dotycz ące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
Zamawiaj ący przyjmuje zastosowanie rozwi ązań równowa żnych przy realizacji przedmiotu 
zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod  względem jako ści i funkcjonalno ści 
oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane  w dokumentacji przetargowej czy te ż 
innych dokumentach odnosz ących si ę do przedmiotu niniejszego Zamówienia. Wykonawca, 
który powołuje si ę na rozwi ązania równowa żne opisywanym przez Zamawiaj ącego, jest 
obowi ązany wykaza ć, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlan e spełniaj ą 
wymagania okre ślone przez Zamawiaj ącego.” 
4.7. Wykonawcy zobowi ązani są załączyć do oferty szczegółow ą informacj ę techniczn ą 
opisuj ącą proponowan ą technologi ę wykonania robót okre ślającą w szczególno ści rodzaj i 
ilo ści materiałów, sposób wykonania prac, warunki i okr es gwarancji. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
Wyjaśnienie treści WZ oraz zmiana WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.   
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
20.05.2016 r. 
 
 
          


