
 

 
 

Mokra Prawa, dn. 28.09.2021r. 
 
        Do wiadomości Wykonawców 
 
L.dz. 4240/2021/DZP 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. ,,Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, cz. 1-7: 
Cz. 1 – Rury i kształtki wodociągowe z PE 
Cz. 2 – Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 
Cz. 3 – Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC 
Cz. 4 – Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki 
żeliwne, uszczelki 
Cz. 5 – Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje 
uliczne, tabliczki emaliowane 
Cz. 6 – Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, 
kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do armatury 
ze stali kwasoodpornej 
Cz. 7 – Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.” 
– nr sprawy: 10/ZS/2021 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (IWZ) 

(dot. cz. 1) 
 

 Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą 
w Mokrej Prawej, działając na podstawie zapisów rozdziału XVI IWZ przedstawia 
poniżej treść otrzymanych pytań, na które udziela następujących odpowiedzi: 
Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z pytaniem i prośbą o wyjaśnienie do części 1 przetargu nieograniczonego 
na „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych cz. 1” Poz. 119 Pytanie: „ Czy dopuszczacie Państwo zestaw (kolano lite 
PE100 SDR11 30o z dwoma mufami SDR11)? Nie ma w produkcji kolan 
elektrooporowych 250x30o .” 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający w formularzu cenowym dla części 1 przedmiotu zamówienia w pozycji 119  
dopuszcza zestaw. 
Pytanie nr 2: 
Poz. 119 formularza cenowego część 1: Czy zamawiający dopuszcza zestaw (kolano lite 
z dwoma mufami elektrooporowymi w odpowiednim SDR) ? 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający w formularzu cenowym dla części 1 przedmiotu zamówienia w pozycji 119  
dopuszcza zestaw.  
 
Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert. 
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