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PI/DF/2019          Słupsk, dnia 09.08.2019 r. 

     
 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zygmunta Augusta i ulicy 
Ryszarda Riedla w Słupsku” – sprawa nr 35/PI/2019. 

 
 

 
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje 
treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy zadania nr 1. 
Proszę o udostępnienie SSTWIORB (SST-S-01), w którym są opisane szczegółowe 
wymagania dotyczące renowacji studni. 
W celu poprawnej realizacji oferty renowacji studni, niezbędne są przede wszystkim dane o 
stanie zniszczenia istniejących studni. 
Konieczne są również informacje szczegółowe dot. metody renowacji tj. grubość paneli 
cienkościennych GRP, rodzaj wypełnienia (zaprawy iniekcyjnej) pomiędzy panelem a 
studnią.  
Konieczna byłaby inwentaryzacja istniejącego stanu studni do poprawnej wyceny. 
Odp.: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wprowadził do ST-03 pkt. 3A określający 
zasady wykonania robót renowacyjnych oraz demontażowych studni i przykanalików 
objętych zakresem przedmiotu zamówienia oraz materiałów jakich należy użyć do 
wykonania renowacji studni wraz z doprecyzowaniem zakresu i ilości robót 
renowacyjnych. Zaktualizowana ST-03 stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi. 
 
 

ZAMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień  
19.08.2019 r. 
W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 15.1. i 16.1. IDW (Instrukcji Dla 
Wykonawców). 
 
W pkt. 15.1 IDW jest:  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 
(budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do 
dnia 12.08.2019 r. do godz. 10:00. 
 
Pkt. 15.1. IDW zmienia się na:  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie – pokój nr 11 
(budynek A) przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku, w nieprzekraczalnym terminie: do 
dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:00. 
 
W pkt. 16.1 IDW jest:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  
ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 12.08.2019 r. o godz. 10:15. 
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Pkt. 16.1. IDW zmienia się na:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  
ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10:15. 
 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
09.08.2019 r.          
 


