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PI/DF/2019          Słupsk, dnia 31.12.2019 r. 
     
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa technologicznej 
sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks. Brzóski, Racławickiej, Sułkowskiego w Słupsku” – 
sprawa nr 61/PI/2019. 

 
 

„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: 
Mając na uwadze fakt, iż pod względem technologicznym budowa sieci wodociągowej z rur PE jest 
równoważna w stosunku do budowy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej z rur PE, to czy 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku dot. zdolności technicznej jeśli Wykonawca przedstawi 
referencje potwierdzające wykonanie: 

 1 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 100 m i 
średnicy nominalnej min. 150 mm z rur żeliwnych, 
i 

 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji tłocznej z rur PE DN 250 mm o długości 
powyżej 0,5 km. 

Odp.: Zamawiający informuje, iż przywolane doświadczenie nie spełnia warunku dot. zdolności 
technicznej opisanego w pkt. 6.1.2.3)a) IDW.  
 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający w pkt.6 ppkt.3 dotyczącym warunków udziału w postępowaniu wymaga między innymi 
wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat sieci wodociągowej z rur PE min. 200mm. 
W związku z tym, iż na naszym terenie inwestycje dotyczące sieci wodociągowych z rur PE powyżej 
200 mm są sporadycznie prowadzone, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli oferent przedstawi referencje dotyczące innych 
sieci przesyłowych z rur PE powyżej 200mm ( kanalizacyjne lub gazowe). 
Nadmieniamy, że technologia wykonania ciśnieniowych sieci z rur PE jest taka sama, a mając na 
uwadze zagrożenie dotyczące gazu wymagania przy zgrzewaniu i montażu rur gazowych są bardziej 
rygorystyczne i wymagają doświadczonych zgrzewaczy posiadających uprawnienia zgodnie z Normą 
Europejską PN-EN 13-067. 
  
Odp.: Zamawiający informuje, iż zmienia treść pkt. 6.1.2.3)a) IDW na następujący:  
 
„a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co 
najmniej:  

 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 100 
m i średnicy nominalnej min. 150 mm z rur żeliwnych, 

i 

 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci ciśnieniowych z rur PE o długości co 
najmniej 150 m i średnicy nominalnej min. 200 mm z rur PE” 

 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert. 
Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
31.12.2019 r.          
 


