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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Otłoczyńska, 
Olęderska i Rudacka na terenie osiedla Rudak C w Toruniu 

 

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest 
dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale „przetargi 
/regulaminy”), Zamawiający odpowiada na zapytania złożone w postępowaniu j.w. 

 
Pytanie 1: 

Czy Zamawiający uzna drugi warunek punktu 6 p.pkt. 2.4 SIWZ za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże w Poświadczeniu robotę budowlaną polegającą na: 
- przynajmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy sieci wodociągowej 
o średnicy DN 110 i długości, co najmniej 500 mb w technologii bezwykopowej? 
Lub 
- przynajmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej grawitacyjnej o średnicy min DN 200 i długości co najmniej 50m 
w technologii bezwykopowej? 
 

Odpowiedź 1: 

Nie. 
 
 
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie robót w ul. Otłoczyńskiej w związku z trudnymi warunkami 
dla metody bezwykopowej ewentualność wykonania robót wykopem otwartym tj. w przypadku 
zatrzymania lub blokady maszyny do przekroczeń terenowych? 
 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy 
pod warunkiem nie podwyższenia wynagrodzenia w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przez Wykonawcę robót zamiennych 
polegających na: 

• zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy, 
• zamianie materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, z zachowaniem wymogów technicznych i jakościowych. 
Warunkiem dokonania powyższych zmian będzie sporządzenie i podpisanie przez strony 
protokołu konieczności i negocjacji. 
Obciążenie każdej ze stron przyszłej umowy za potencjalne skutki napotkania na roboty 



 

nieprzewidziane uzależnione będzie od konkretnej sytuacji i ocenione będzie po jej nastąpieniu. 
Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi 
terenu budowy a także realizacyjnymi, i uwzględnił je w wypełnionym formularzu ofertowym. 


