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Gorzów Wlkp., 07.03.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA  

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w rejonie ulicy Szczecińskiej w Gorzowie Wlkp.” nr sprawy ZP/3/2019/BK 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. udziela odpowiedzi 

na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.  

 

 

Treść pytania 1:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść w formie określonej w zapytaniu ofertowym oraz „Regulaminie udzielania zamówień 

sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”.   

 

Treść pytania 2:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w przypadku natrafienia na znalezisko archeologiczne, które skutkować 

będzie wstrzymaniem prac i przeprowadzeniem badań archeologicznych, na podstawie spisanego 

protokołu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Zamawiający dokona indywidualnej analizy 

pod kątem zasadności wydłużenia terminu wykonania zamówienia. 

Możliwość zmian postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy została opisana 

w zapytaniu ofertowym.  

 

Treść pytania 3:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przy sporządzaniu oferty, należy ująć koszty związane z zapewnieniem 

nadzoru archeologicznego, zgodnie z zapisami OPZ. W przypadku konieczności przeprowadzenia 

archeologicznych badań ratowniczych, koszt ten będzie leżał po stronie Zamawiającego. 

 

Treść pytania 4:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pomiędzy przepompowniami ścieków PS1 i PS2, a komorą 

przepływomierza, należy zabudować zasuwę odcinającą doziemną, zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

Treść pytania 5:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego w powyższym zakresie. 

 

Treść pytania 6:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej należy 

zastosować rury PE100-RC zgodne z zapisami  STWiOR. 

 

Treść pytania 7:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy zastosować materiał zgodny z zapisami STWiOR. 
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Treść pytania 8:  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania studzienek systemowych DN 400, których 

kineta i rura trzonowa mają średnicę 400 mm, a teleskop i właz 315 mm. Zamawiający informuje, 

że należy zastosować studzienki tworzywowe o średnicy 425 mm, zgodnie z zapisami Dokumentacji 

Projektowej oraz TER. Zamawiający informuje, że zapis dotyczący zwieńczeń dla studzienek 

tworzywowych został omyłkowo wprowadzony do wymagań.  

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego w powyższym zakresie. 

 

Treść pytania 9:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy zastosować materiał zgodny z przedstawionymi rysunkami 

w dokumentacji projektowej oraz zapisami STWiOR. 

 


