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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

 

Dotyczy: postępowania Likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z odwiertem dwóch nowych 
i wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej, znak sprawy: NP-ZPS-22/2022 

 

W dniu 20 grudnia 2022 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Działając na postawie 

§ 10 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard  

Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

wyjaśnia co następuje:  

 

1. Czy rozważacie państwo możliwość wydłużenia terminu składania ofert, z uwagi na brak informacji 

na temat materiału jaki ma być zabudowany w studni?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 29 grudnia 2022 roku. 

Jednocześnie informując, że zmianie ulega treść: 

• Ogłoszenia o zamówieniu: 

Było: Prosimy wszystkich upoważnionych Wykonawców chętnych do złożenia oferty  

wg załączonego formularza ofertowego w siedzibie Zamawiającego, do dnia: 22.12.2022 r. 

do godz. 12:00 

Jest: Prosimy wszystkich upoważnionych Wykonawców chętnych do złożenia oferty  

wg załączonego formularza ofertowego w siedzibie Zamawiającego, do dnia: 29.12.2022 r. 

do godz. 12:00 

• Specyfikacji Warunków Zamówienia (Rozdział 11 pkt. 1 i 2) 

Było:  

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Wód Miejskich 

Stargard Sp. z o.o. mieszczącym się w Stargardzie, przy ul. Okrzei 6 do godz. 12.00 do dnia 

22.12.2022 r. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6  

w Stargardzie w pok. 2 SALA NARAD w dniu 22.12.2022 r. o godz. 12.20 

Jest: 

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Wód Miejskich 

Stargard Sp. z o.o. mieszczącym się w Stargardzie, przy ul. Okrzei 6 do godz. 12.00 do dnia 

29.12.2022 r. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6  

w Stargardzie w pok. 2 SALA NARAD w dniu 29.12.2022 r. o godz. 12.20 

 

2. Czy rozważacie możliwość płatności częściowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ zawiera podział na 

płatności częściowe w §7 WYNAGRODZENIE. 

 

3. Czy po stronie wykonawcy jest również wykonanie operatu wodno-prawnego i w jakim zakresie? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga wykonania operatu wodno-prawnego. Szczegóły zawarte 

są w SWZ (Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia). 

 

4. Czy zamawiający posiada obudowy do zabudowy studni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada obudowy do zabudowy studni. Szczegóły zawarte są w 

SWZ (Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia). 

 

5. Czy dopuszczają Państwo zmniejszenie procentowe kwoty należytego wykonania zadania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. 


