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PI/DF/2017          Słupsk, dnia 28.06.2018 r. 
     
 

Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA / ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Renowacja  
odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w  mieście Słupsk” – sprawa nr 
07/PI/2018. 

 
„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: 
… zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy cały komin studni należy oczyścić i uszczelnić (jeśli 
tak to proszę o potwierdzenie), czy tylko kinety, tak jak jest to opisane w ST-04, jeśli tak to 
proszę podać na jaką wysokość należy dokonać uszczelnienia kinet.  
Uwaga: proszę wziąć pod uwagę, że metoda crackingu nie daje gwarancji usunięcia w 100% 
przeciw spadków, które występują w odc. S10-S9 ul. Daszyńskiego Limanowskiego i S3-S4 
ul. Religi Bartoszewskiego. 
Odp.: Wykonawca powinien uwzględnić odtworzenie kinety studni do wysokości 0,5m 
od spocznika kinety. Zamawiający uwzględnia możliwość nie usunięcia wszystkich 
przeciwspadków.  
 
Pytanie nr 2: 
Specyfikacja techniczna ST-04 Kanalizacja roboty renowacyjne w pkt 2.2 podaje wymagania 
które wskazują na jednego producenta rękawa z włókna szklanego co bezprawnie ogranicza 
konkurencje. Wnosimy o następujące zmiany: 
Jest  

 ppkt. g) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia 
powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,2mm na 100 000 cykli wg normy 
PN EN 295-3,  

 ppkt h) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określana zgodnie z normą PN-EN 1393 
– minimalna wymagana wartość 5%,  

 ppkt k) w aprobacie DIBt powinna być podana warstwa zabezpieczająca przed 
ścieraniem min 0,3mm, 

 ppkt l) rękaw wykonany technologią nawijania, potwierdzone w aprobacie DIBt 
 
Zamiennie  

 ppkt. g) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia 
powierzchni przy wykonywaniu prób na ścieranie 0,05mm na 100 000 cykli wg normy 
PN EN 295-3,  

 ppkt h) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określana zgodnie z normą PN-EN 1393 – 
maksynalna wymagana wartość 5%,  

 ppkt k) w aprobacie DIBt powinna być podana warstwa zabezpieczająca przed 
ścieraniem min 0,2mm, 

 ppkt l) rękaw wykonany w dowolnej technologii, potwierdzonej w aprobacie DIBt 
Odp.: Zamawiający wprowadza zmianę do WZ w ST-04 i nadaje nowe brzmienie: 

 pkt. 2.2 ppkt h) - wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określane zgodnie z normą 
PN-EN 1393 – maksymalna dopuszczalna wartość 5%,  
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 pkt. 2.2 ppkt k) - w aprobacie DIBt powinna być podana warstwa zabezpieczająca 
przed ścieraniem min 0,3mm, dopuszcza się warstwę zabezpieczającą przed 
ścieraniem o gr. min 0,2mm przy wykazaniu jej odporności na ścieranie tzn. 
maksymalnego dopuszczalnego uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób 
na ścieranie o wartości max. 0,1mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3,  

 pkt. 2.2 ppkt l) rękaw wykonany w dowolnej technologii, 
 
Pytanie nr 3: 
W związku z w/w prośbą wnioskujemy o wydłużenie składania oferty przetargowych. 
Odp.: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 04.07.2018 r. W związku z 
tym zmianie ulega pkt. 15. i 16.1. IDW (Instrukcji Dla Wykonawców). 
 
W pkt. 15. IDW jest: 
15.1. 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 02.07.2018 r. do godz. 10:00. 

15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.  

          Kopertę należy opisać następująco: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.   
Oferta w postępowaniu na: „Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą 
bezwykopową w  mieście Słupsk” 
Nie otwierać przed dniem: 02.07.2018 r.; do godziny 10:15.  
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 

W pkt. 15. IDW zmienia się na: 
15.1. 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 04.07.2018 r. do godz. 10:00. 

15.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.  

          Kopertę należy opisać następująco: 

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk.   
Oferta w postępowaniu na: „Renowacja  odcinków kanalizacji sanitarnej metodą 
bezwykopową w  mieście Słupsk” 
Nie otwierać przed dniem: 04.07.2018 r.; do godziny 10:15.  
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 

W pkt. 16.1. IDW jest: 
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  

          ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 02.07.2018 r. o godz. 10:15. 

W pkt. 16.1. IDW zmienia się na: 
16.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 16 (budynek D) przy  

          ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku - w dniu 04.07.2018 r. o godz. 10:15. 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że w Wykazie Cen – Zadanie nr 2 w poz. c wykreśla się  
odcinek S3-S2. Proszę o uwzględnienie zmiany w ofercie. 
 
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 
28.06.2018 r.  


