
Kołobrzeg 13.01.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa pompowni wody II działki nr 11/6, 
11/7, 11/8 obręb Stramnica, gmina Kołobrzeg”. Postępowanie NIR/1/2020

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi do SWZ:

PYTANIE 1:
Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)- punkt V. 
Wykonawca ubiegający się o wykonanie robót winien wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji 
pompowni o parametrach technicznych nie mniejszych jak w przedmiocie zamówienia tj. budowy 
min. jednej kompletnej przepompowni wody II stopnia opartej na zestawie hydroforowym. Natomiast 
w załączniku nr 6 do SIWZ - Wykaz Robót - Zamawiający wymaga wskazania 1 roboty budowlanej 
polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na powyższe 
rozbieżności prosimy o wskazanie jakim doświadczeniem ma się wykazać Wykonawca składający 
ofertę ww. postępowaniu w celu złożenia ważnej oferty spełniające wymagania określone w SIWZ tj., 
oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Odp: Wykonawca ubiegający się wykonanie robót wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji 
pompowni o parametrach technicznych nie mniejszych jak w przedmiocie zamówienia tj.: budowy 
min. jednej kompletnej przepompowni wody II 0 opartej na zestawie hydroforowym

PYTANIE 2:
Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia wykaz materiałów, urządzeń 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W jakim terminie od daty otrzymania wykazu 
zostanie on zaakceptowany przez Zamawiającego 
Odp. W terminie 5 dni.
PYTANIE 3:
Zgodnie z zapisami projektu umowy o roboty budowlane ( §4 ust 2 pkt y) do obowiązków należy 
udział Wykonawcy w przeglądach między-gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji. 
Prosimy o wskazanie ile będzie tych przeglądów między-gwarancyjnych w okresie udzielonej 
gwarancji (36 miesięcy).
Odp. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowania przepompowni.

PYTANIE 4:
Zgodnie z zapisami projektu umowy o roboty budowlane (§11 ust 6 pkt 1) warunkiem przystąpienia 
do odbioru końcowego jest spełnienie wymogu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
dokumentów tj, wymaganych oświadczeń. Prosimy o wskazanie jakich dokładnie oświadczeń będzie 
wymagał Zamawiający od Wykonawcy jako warunek przystąpienia do odbioru końcowego.
Odp: Oświadczenie kierownika budowy oraz zaświadczenie geodety o wykonaniu sieci zgodnie 
z Projektem.
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