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Słubice, dnia 08.08.2021r.
Znak sprawy: DTE/ZP06/2021
Do: uczestnicy postępowania
przetargowego

Na podstawie § 15 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Zakład Usług
Wodno-Ściekowych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach”, w związku z prowadzonym
postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na „Remont sieci wodociągowej w
miejscowości Świecko metodą przewiertu sterowanego” Zamawiający - Zakład Usług WodnoŚciekowych Sp. z o.o. w Słubicach wyjaśnia SWZ w następujący sposób:
1. WYJAŚNIENIA SWZ
Zapytanie Nr 01
„Zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do przetargu brak informacji w opisie technicznym
o wykonaniu przełączeń przyłączy, natomiast na profilach występuje 16 szt. obejm z nawiertką.
Prosimy o podanie dokładnej liczby przyłączy wodociągowych do wykonania, oraz podanie
dokładnego sposobu wykonania przełączenia istniejących przyłączy.”
Odpowiedź:
Zgodnie z zakresem prac zawartym w punkcie 6 SWZ „Opisu przedmiotu zamówienia”, należy
wykonać przełączenia do nowej sieci istniejących przyłączy wodociągowych w ilości 18 szt.,
poprzez wykop otwarty, montując opaski samonawiercające typu NCS o średnicy 110/32 [mm]
wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną PEHD. Roboty należy wykonać po otrzymaniu
pozytywnej próby szczelności sieci oraz pozytywnych wynikach badań wody. Do momentu
wykonania przełączenia wszystkich istniejących przyłączy obie sieci wodociągowe muszą być
czynne.
Dodatkowo należy wykonać przyłączenie (wykop otwarty lub przecisk) do działek budowlanych
za granicą działki o długości ok. 2 [m] (wyjście poza pas drogi) w ilości 18 szt. , montując opaski
samonawiercające (bez nawiercania) typu NCS o średnicy 110/32 [mm] wraz z obudową
teleskopową i skrzynką uliczną PEHD, przewód PERC o średnicy 32 mm, zakończony zaślepką.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ
i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
Prezes Zarządu
Kazimierz Góra

NIP: 598-00-03-799 | REGON: 210516385 | BANK: PEKAO SA I O/Słubice 07 1240 3608 1111 0000 4338 0187
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze | VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000192465
Kapitał zakładowy: 22.033.000,00 PLN

