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Szczecin dnia 25.07.2019r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„Dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych”
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Dostawa
włazów kanałowych i wpustów ulicznych”.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia na podstawie pkt. 8.1.
i 8.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), że w dniu 24.07.2019r. wpłynęło do
Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z
zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Dostawa włazów kanałowych i wpustów
ulicznych”
Na przesłane pytanie Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włazów samopoziomujących najnowszej generacji klasy D400 spełniający
wymagania SIWZ o masie całkowitej min. 81,7 kg z przeznaczeniem nawet na ciężki ruch drogowy z dodatkowymi
cechami?:
― pokrywa osadzona na przegubie kulowym dającym większe bezpieczeństwo zamykania włazu niż przy przegubie
walcowym, czy zawiasie;
― maksymalne otwarcie pokrywy 110° ułatwiające eksploatację studni;
― blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa;
― elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie centrujący pokrywę w ramie i zabezpieczający pokrywę przed
podrywaniem;
― rama okrągła, średnica zewnętrzna min. 830 mm;
― otwieranie za pośrednictwem uniwersalnej i ergonomicznej skrzynki manewrowej przy użyciu prostych narzędzi jak
łom czy kilof lub specjalnego klucza manewrowego;
― konstrukcja włazu pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy w celu wypuszczenia medium w
przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni;
― powierzchnia pokrywy umożliwiająca samooczyszczanie i spływ wody opadowej do środka studni przez otwór w
przegubie;
― możliwość doszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej);
― możliwość zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włazu w nawierzchni.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie włazów samopoziomujących o masie całkowitej 81,7 kg.
W związku z powyższym ulega modyfikacji opis przedmiotu zamówienia w części nr 1 rozdziału II specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz formularza nr 1 – oferty warunków wykonania zamówienia w następujący
sposób:
1) w rozdziale II pkt. 1 Część nr 1 zostało dopisane w pkt. 4: „.., lub na przegubie, lub pokrywa luźna”, w pkt. 8
została zmieniona masa całkowita na min. 80 kg, oraz został usunięty pkt. 10 mówiący: „Odlew kpl. włazu
jednolity bez frezowania”. Został dopisany zapis: „Wykonawca dostarczy trzy kompletne szalunki montażowe
dedykowane do zaoferowanych włazów kanalizacyjnych”.
2) w formularzu nr 1 zostało zmienione odpowiednio jak w SIWZ

Prosimy o uwzględnienie wyjaśnień i wprowadzonych zmian w sporządzanych ofertach. Wyjaśnienia i zmiany
są wiążące dla wszystkich stron postępowania. Zamawiający informuje także, iż termin na składanie ofert oraz
pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Osoba upoważniona do kontaktu: p. Marta Prędkiewicz
– tel. 91 489 88 34 lub p. Jarosław Skobel – tel.: 91 489 88 18.
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