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PI/DF/2015        Słupsk, dnia 20.04.2015r. 
     
 

Wykonawcy ubiegaj ący  
się o udzielenie zamówienia 
 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 
 

dotyczy: post ępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „R enowacja  odcinków 
kanalizacji sanitarnej metod ą bezwykopow ą w  m. Słupsk  przy pomocy technologii 
rękawa” – sprawa nr 05/PI/2015. 

 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu zawiadamia, iż złożono 
następujące pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z 
odpowiedziami zamieszczono poniżej:  

 
Pytanie nr 1: 
W związku z zapisami pkt 4.2.7 SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest 
rozumowanie Wykonawcy, że na wszystkich przyłączach włączonych na trójnik do kanału 
przewidzianego do renowacji należy wykonać uszczelnienie włączenia kształtką 
kapeluszową. 
Odp.: Na podstawie inspekcji TV wykonanej przez Zam awiaj ącego przył ącza wł ączone na 
trójnik wyst ępuj ą na odcinku w ul. Tuwima. Zamawiaj ący stwierdza, że są to przył ącza 
nieczynne, w zwi ązku z tym nie wymagaj ące otworzenia. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o podanie ilości przykanalików przewidzianych do renowacji za pomocą kształtki 
kapeluszowej oraz o podanie rodzaju kształtki kapeluszowej jaki należy zastosować. 
Odp.: W powi ązaniu z odpowiedzi ą na pytanie nr 1, Zamawiaj ący nie przewiduje 
przykanalików przewidzianych do renowacji za pomoc ą kształtki kapeluszowej. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy w zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego postępowania 
wchodzi renowacja studni kanalizacyjnych, jeśli tak, prosimy o określenie wymagań 
Zamawiającego dotyczących parametrów stosowanego materiału? 
Odp.: Zamawiaj ący nie przewiduje renowacji studni kanalizacyjnych  w ramach 
niniejszego post ępowania. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż w przypadku stwierdzenia stanu kanału 
uniemożliwiającego wykonanie prac w sposób bezwykopowy, na odcinkach dla których 
Zamawiający nie posiada inspekcji telewizyjnej, ewentualne wykopy zostaną wykonane 
przez Zamawiającego samodzielnie? 
Odp.: Zgodnie z pkt. 4.2.11 IDW oraz pkt. 1.1. WZ-0 0, w przypadku stwierdzenia stanu 
kanału uniemo żliwiaj ącego wykonanie prac w sposób bezwykopowy wszelkie p race w 
wykopie otwartym wykona Wykonawca w ramach ceny kon traktowej , w sposób 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj ącego. Zamawiaj ący zamie ścił w 
materiałach przetargowych inspekcje TV wszystkich o dcinków podlegaj ących 
renowacji.  
 
Pytanie nr 5: 
W nawiązaniu do zapisów pkt. 21.1 SIWZ oraz §13 Części II SIWZ – Wzór umowy, w 
związku z ryczałtowym rozliczeniem prac w ramach niniejszego kontraktu, uprzejmie prosimy 
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o odstąpienie od wymogu Zamawiającego dot. załączania przez Wykonawcę do oferty 
szczegółowych kosztorysów ofertowych, których wymóg załączenia wynika m.in. z pkt 
15.3.c) SIWZ? 
Odp.: Zamawiaj ący podtrzymuje wymóg zał ączenia do oferty szczegółowych 
kosztorysów ofertowych. 
 
Pytanie nr 6: 
W związku ze stanem technicznym kanałów przewidzianych do renowacji w ramach  
niniejszego postępowania, które na naszej ocenie wymagały będą wykonania prac 
wykopowych, w związku ze stwierdzonymi podczas wizji lokalnej, trwającymi obecnie 
pracami drogowymi w ul. Koszalińskiej i Małcużyńskiego, w tym położeniem nowej 
nawierzchni drogowej, prosimy o precyzyjne określenie wymagań dotyczących odtworzeń 
nawierzchni drogowej po wykonaniu prac wykopowych. 
Odp.: Zamawiaj ący zgodnie z OPZ nie przewiduje konieczno ści wykonania robót 
metod ą bezwykopow ą i wykonania odtworzenia nawierzchni. Je żeli Wykonawca 
stwierdza tak ą konieczno ść, to musi uzyska ć stosowne warunki od Zarz ądcy drogi, a 
wykonanie prac uwzgl ędni ć w ofercie zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 4. 
 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
Wyjaśnienie treści SIWZ 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 
20.04.2015 r. 
 
 
 
          


