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PI/DF/2017          Słupsk, dnia 10.07.2017 r. 
     
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej  przy ul. Poznańskiej oraz na części terenu osiedla Niepodległości w 
Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2017. 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść 
zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:    
 
Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do zadania nr 2: 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o podanie szacunkowej wartości zamówienia. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż nie udziela informacji o szacunkowej wartości zamówienia, 
ponieważ nie ma takiego obowiązku, gdyż postępowanie prowadzone jest w trybie k.c. zgodnie 
z regulaminem Spółki, a nie z ustawą Pzp. 
 
Pytanie nr 2: 
W jakim celu Wykonawca ma dołączyć kosztorysy ofertowe szczegółowe do oferty? 
Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami WZ Wykonawca nie jest zobowiązany do 
załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego. Niemniej zgodnie z ST-00 po podpisaniu 
umowy zobowiązany jest do jego przekazania. Pełnił on będzie funkcję informacyjną i będzie 
służył Zamawiającemu do: 

 rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania robót 
zamiennych, zaniechania części robót, lub robót, których nie można było przewidzieć 
na etapie przygotowania postępowania. 

 
Pytanie nr 3: 
Prosimy o potwierdzenie, iż rozliczenie robót jest w formie ryczałtu – cena niezmienna. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym. Zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt wykonawczy, 
budowlany i STWiOR. 
 
Pytanie nr 4: 
Z uwagi, iż Zamawiający w formularzu podaje tabelę z wykazem cen, prosimy o zamieszczenie także 
przedmiaru robót tożsamego z tym wykazem.  
Odp.: Zamawiający informuje, iż udostępnił opracowany przez autora projektu przedmiar, jako 
element pomocniczy, mający ułatwić wykonawcom sporządzenie oferty. Niemniej Wykonawcy 
powinni przygotować oferty zgodnie z wymaganiami WZ.  
 
Pytanie nr 5: 
W załączniku nr 1.1 wykaz cen w tabeli podano element 2 przyłącza wodociągowe z sieci 
wodociągowej przy ulicach – czy należy tu wycenić przyłącza do samego budynku z rur PE oraz 1,5m 
rur stalowych? 
Odp.: Zamawiający informuje, iż należy wycenić koszt przyłącza wraz z odcinkiem z rur 
stalowych do zestawu wodomierzowego.  
 
Pytanie nr 6: 
W załączniku nr 1.1 wykaz cen w tabeli podano element 3 instalacja wewnętrzna z zestawem 
wodomierzowym oraz z włączeniem do instalacji dla przyłączy wodociągowych – czy należy tu 
wycenić instalację z rur stalowych od ściany do wodomierza oraz odcinek do przełączenia istn. 
instalacji? 
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Odp.: Zamawiający informuje, iż należy wycenić w tym elemencie montaż zestawu 
wodomierzowego (bez kosztu wodomierza, który będzie dostarczony przez Zamawiającego) 
wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji.  
 
Pytanie nr 7 
Prosimy o potwierdzenie zakresu robót – instalacja wewnętrzna z wymianą wodomierzy. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż zakres obejmuje montaż zestawu wodomierzowego (bez 
kosztu wodomierza, który będzie dostarczony przez Zamawiającego). 
 
Pytanie nr 8: 
Czy wodomierze będzie montował Wykonawca czy Zamawiający? 
Odp.: Zamawiający informuje, iż wodomierze dostarczone przez Zamawiającego będzie 
montował Wykonawca.  
 
Pytanie nr 9: 
Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszt nowych wodomierzy? Prosimy o określenie producenta z 
uwagi na różnice cenowe. 
Odp.: Nie. 
 
Pytanie nr 10: 
Informujemy iż są rozbieżności między projektem a przedmiarem. Prosimy o potwierdzenie, iż należy 
przyjąć do wyceny ilości zgodne z projektem.  
Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt 
wykonawczy, budowlany i STWiOR. 
 
Pytanie nr 11: 
Czy w budynku nr 1 przy ulicy Powstańców Wielkopolskich należy zamontować nowy wodomierz? W 
projekcie – zestawienie przyłączy i wodomierzy występuje, a przedmiar nie uwzględnia jednej sztuki. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ należy przyjąć zakres robót określony w 
projekcie. 
 
Pytanie nr 12: 
W przedmiarze występują pozycje rur stalowych ocynkowanych DN20 oraz DN25 w budynkach, 
natomiast w projekcie – zestawieniu występują tylko rury stalowe DN25, a także długości tych rur nie 
pokrywają się. Jakie długości rur przyjąć do wyceny i jakiej średnicy? 
Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt 
wykonawczy, budowlany i STWiOR. 
 
Pytanie nr 13: 
W projekcie wykonawczym punkt odtworzenie nawierzchni ulic jest zapis o wbudowaniu siatki 
szklanej, ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 4cm oraz warstwy wiążącej, przedmiar nie uwzględnia 
wbudowania siatki i podaje ułożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm. Prosimy o podanie konkretnej 
technologii wykonania odtworzenia i podania ilości poszczególnych warstw odtworzeniowych. 
Ułożenie warstwy ścieralnej zgodnie z opisem na całej powierzchni wykopu plus odsadzki. 
Odp.: Zamawiający informuje, iż zgodnie z WZ podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt 
wykonawczy, budowlany i STWiOR. 
 
Ponadto Zamawiający zamieszcza poprawiony Wykaz Cen dla Zadania nr 2. Prosimy  
o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian. 
 
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.wodociagi.slupsk.pl w dniu 
10.07.2017 r.          
 

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

