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OGŁOSZENIE
Dotyczy:

wyjaśnienia

treści

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z
polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek
zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z
polietylenu (PE)”
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia
na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
że w dniu 07 marca 2014r. wpłynęły do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej
przytoczone pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o
zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE),
kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z
polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)”. Zamawiający
udzielił stosownej odpowiedzi.
Pytanie nr 1
Dotyczy części nr 3 – Zwracamy się z zapytaniem czy dopuszczacie Państwo inne
wykonanie kształtek zaciskowych niż przedstawione w pkt. 3. j), w oświadczeniu nr 1 do
przetargu j. w.: „złączki zaciskowe posiadają oddzielny pierścień zaciskowy (…) i oddzielny
pierścień dociskowy (…)”.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza innego wykonania kształtek zaciskowych niż
przedstawione w oświadczeniu nr 1. Wspomniane powyżej wymagania stanowią rozwiązanie
sprawdzone i niezawodne. Proponowanie przez firmy nowych rozwiązań jest możliwe
w okresach pomiędzy ogłaszanymi przetargami. Testowanie nowych rozwiązań i porównywanie
z dotychczasowymi wymaga czasu i nie jest związane tylko z czasem potrzebnym do montażu
kształtki ale również na ustalenie zachowania się materiału podczas użytkowania.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i
postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88
13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18.

Z poważaniem

