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ZMIANA 1 

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami), w związku  
z zapytaniami Wykonawcy udziela się odpowiedzi i dokonuje sprostowania w poz. 78 
Formularza cenowego w przetargu nieograniczonym na: Dostawę materiałów  
do budowy przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 603516-N-2019 
dnia 28.10.2020 r.). 
 

Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Dot. Formularza cenowego – załącznik nr 2 do oferty. W kolumnie 4 (czwartej) - 
(czwartej) – informacje dotyczące Charakterystyki oferowanego produktu 
(producenta / nr katalogowego / linku do strony z kartą charakterystyki). Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza podanie producenta oraz dołączenie karty 
katalogowej do oferty w przypadku, gdy producent oferowanego przez nas 
wyrobu nie posiada strony internetowej, a wyrób spełnia charakterystykę 
asortymentu i posiada odpowiednie dopuszczenia?  
Odp. Kluczowym dokumentem potwierdzającym zobowiązania wykonawcy 
dotyczące przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 2 do formularza oferty o 
nazwie: „Formularz cenowy - Dostawa materiałów do budowy przyłączy 
oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, a w szczególności 
kolumna 4 (czwarta), w której wykonawcy muszą wpisać informacje 
dotyczące Charakterystyki oferowanego produktu (producenta / nr 
katalogowego / linku do strony z kartą charakterystyki). Treści zapisane 
przez Wykonawców, a dotyczące wyrobów w kolumnie 4 (czwartej) muszą 
umożliwić Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację zaproponowanego 
przez Wykonawcę asortymentu z opisaną przez Zamawiającego 
charakterystyką w kolumnie 3 (trzeciej),  gdzie Zamawiający szczegółowo 
opisał przedmiot zamówienia (w tym zawarł opis minimalnych wymagań 
technicznych i funkcjonalnych dotyczący przedmiotu zamówienia). 
W przypadku, gdy producent oferowanego przez Wykonawców wyrobu nie 
posiada strony internetowej, a wyrób spełnia charakterystykę asortymentu i 
posiada odpowiednie dopuszczenia Zamawiający dopuszcza podanie 
producenta oraz dołączenie karty katalogowej do oferty. 



2. L.p.  24 formularza cenowego – zasuwa kołnierzowa z kółkiem ręcznym, proszę o 
podanie czy zasuwa ma być przeznaczona do przesyłu wody pitnej czy do 
ścieków? 
Odp. Zasuwa przeznaczona do przesyłu wody pitnej. 

3. L.p. 45-48 formularza cenowego – dociski stalowe i kołnierze ślepe stalowe 
ocynkowane. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stalowe galwanizowane 
wg PE-EN 1092-1+A1:2013?  
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie. 

4. L.p. 57 formularza cenowego – trójnik skręcany do rur PE 75 x 50. Czy 
Zamawiający dopuszcza trójnik złączony z dwóch elementów czy trójnik z 
gwintem 75 x 2” + złącze z gwintem przeciwstawnym 50 x 2?  
Odp. Zamawiający dopuszcza trójnik skręcany równoprzelotowy Ø75x Ø75 
oraz złącze redukcyjne skręcane Ø75x Ø50. 

5. L.p. 63 formularza cenowego – studnia wodomierzowa wysokość izolacji min. 
1000 mm. Czy Zamawiający dopuszcza długość izolacji L=800 mm?  
Odp.  Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie. 

6. L.p. 76 formularza cenowego - łącznik rurowo - kołnierzowy do rur PE DN 150 / 
180. Czy łącznik ma być przeznaczony do montażu w instalacji kanalizacji 
sanitarnej?  
Odp. Łącznik przeznaczony do montażu w instalacji kanalizacyjnej. 

7. L.p.  92-94 formularza cenowego kinety 315 i 400 mm oraz lp. 98-99 rury 
wznoszące fi 315 i 400. Czy Zamawiający wymaga, aby pochodziły od jednego 
producenta?  
Odp. Zamawiający wymaga aby kinety kanalizacyjne wymienione w poz. 92-
92 oraz rury wymienione w poz. 98-99 pochodziły od jednego producenta. 

8. L.p. 110 formularza cenowego separator Dw 2500 mm. Czy Zamawiający 
dopuszcza separator o średnicy wewnętrznej 3000 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza separator o średnicy DN3000 przy 
zachowaniu pozostałych parametrów podanych w opisie. 

 

Sprostowanie: 
 

W załączniku do SIWZ o nazwie: „04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy”  
w poz. 78 w kolumnie - J.m. (jednostka miary): 
 jest: szt. 
 powinno być: m. 
Wykonawcy zobowiązani są do samodzielnego sprostowania zapisu  
 
 

Prezes Zarządu 

Artur Masiowski 

 


