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PI/DF/2017          Słupsk, dnia 03.08.2017 r. 
     
 
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” – sprawa nr 21/PI/2017. 

 
 

 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść 
zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
Czy zapis dot. klasy sztywności obwodowej SN 12 kN/m2 dotyczy jedynie rur i kształtek PVC czy 
również studzienek tworzywowych DN 400. 
Odp.: Zapis dot. klasy sztywności obwodowej SN 12 kN/m2 dotyczy jedynie rur i kształtek PCV. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy należy stosować wyłącznie kinety studzienek tworzywowych DN 400 z nastawnymi kielichami 
wyposażonymi w przeguby kielichowe czy też dopuszczone są kinety z kielichami sztywnymi. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza kinety z kielichami sztywnymi. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy można stosować rury kielichowe PVC SN 12 kN/m2. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza rury kielichowe PVC SN 12 kN/m2. 
 
Pytanie nr 4: 
W jakim terminie należy wykonać inwestycję, w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy jak 
wskazują Warunki Zamówienia czy w ciągu 6 miesięcy zgodnie ze wzorem umowy. 
Odp.: Termin wykonania zamówienia wynosi 10 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że 
wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegają na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
o długości co najmniej 200 m z rur kamionkowych o średnicy min. 200 mm.  
Odp.: Przedstawiony w pytaniu warunek udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania 
wiedzy i doświadczenia jest niezgodny z określonym w Warunkach Zamówienia. 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Wyjaśnienie treści 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.bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
03.08.2017 r.          
 

http://www.bip.wodociagi.slupsk.pl/

