
 

 
Poniżej  przedstawiamy  pytania i odpowiedzi do przetargu   na „Budowę sieci 

wodociągowej w ul. Sobieskiego w Garwolinie” 
 

1. Pytanie nr 1. 

W nawiązaniu do §1 pkt 1 ppkt a) ,,Regulaminu Udzielania Zamówień" biorąc pod uwagę treść 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych czy  Zamawiający  dopuszcza  aby Wykonawca  polegał na 

zasobach innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej ? 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów. 

 

2. Pytanie nr 2. 

Zamawiający   wymaga   aby    oferent   udokumentował   wykonanie   minimum   pięciu   robót o 

podobnym charakterze i zakresie w tym wykonanie sieci wodociągowej fi 160 mm o długości 

minimum  700  metrów  w  technologii  przewiertu  sterowanego   (dział IV   pkt   11  SIWZ). Czy 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli taki przewiert będzie dotyczył średnicy większej 

tj. fi 250 mm ? 

Odpowiedź nr 2 

Uszczegółowiając: Zamawiający wymaga wykonania minimum pięciu robót o podobnym 

charakterze w tym co najmniej jednej roboty o długości całkowitej przewiertu sterowanego 

wynoszącego co najmniej  700 m i co najmniej o średnicy fi 160 mm. 

 

3. Pytanie nr 3. 
Część IV SIWZ zawiera opis dokumentów jakie należy załączyć do oferty. 

a) czy konieczne  jest załączenie  opisu technologii wykonania  robót (wynika on przecież m.in.   z 

projektu technicznego) ? 

b) czy konieczne jest załączenie parafowanego projektu umowy (rozbieżność między podpunktami 

1-14, a listą załączników wypisanych poniżej w tym samym IV dziale)? 

c) czy  konieczne   jest  załączenie   obliczeń   wytrzymałościowych  dla  wbudowanego   rękawa i 

co przez to rozumieć (rozbieżność między podpunktami 1-14 a listą załączników wypisanych 

poniżej w tym samym IV dziale) ? 

 

Odpowiedź nr 3 

a) Tak należy dołączyć 

b) Tak należy dołączyć. Lista załączników nie jest tożsama z podpunktami  pkt. I. 

c) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Garwolinie informuje, że w rozdziale 

I pkt. IV Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w liście wymaganych załączników w pkt. 

15 został błędnie dopisany zapis dotyczący obliczeń wytrzymałościowych dla wbudowanego 

rękawa. 

Nie przewiduje się naprawy wodociągu. 
 


