
Zamawiający                                                                                 Krzeszowice 23.01.2023 r. 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowie Sp. z o.o.                     

Ul. Krakowska 85  

32-065 Krzeszowice  

e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl 

Dotyczy; postępowania prowadzonego w trybie przetargu ofertowego na ”Dostawy 

materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja 

Krzeszowice Spółka z o.o. znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 22/TWK/2022 

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania.  

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1.   

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w przetargu łączników do rur stal/żel z systemem 

blokującym się na rurze produkcji firmy Georg Fischer? Powyższe łączniki są produktem 

równoważnym i spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego w tym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zgodnie z zapisami punktu 3.12 rozdziału 3 SWZ tj: „Materiały pochodzące od konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia przy pomocy których 

określone zostały minimalne parametry materiałów. Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych 

materiałów, o ile są z nimi równoważne tj. posiadają parametry nie gorsze od materiałów wskazanych 

w załączniku nr 1a”. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych nie gorszych  

od materiałów wskazanych w załączniku nr 1a. 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w przetargu opasek naprawczych dwudzielnych 

produkcji firmy Hydrex? Powyższe opaski naprawcze są produktem równoważnym  

i spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego w tym zakresie. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisami punktu 3.12 rozdziału 3 SWZ tj: „Materiały pochodzące od konkretnych 

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia przy pomocy których 

określone zostały minimalne parametry materiałów. Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych 

materiałów, o ile są z nimi równoważne tj. posiadają parametry nie gorsze od materiałów wskazanych 

w załączniku nr 1a”. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych nie gorszych  

od materiałów wskazanych w załączniku nr 1a. 

Powyższe odpowiedzi na pytania zostają dołączone do specyfikacji warunków 

zamówienia oraz umowy i stanowią jej integralną treść. 

        Zatwierdził: 

Prezes Zarządu Henryk Skotniczny 



 


