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WYJASNIENIE Nr 1 

w post~powaniu 0 udzielcnie zamowienia pubJicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 
30000 euro na "Dostaw~ materialow wodocil(gowych dla Zakladu Wodocil(gow 

i Kanalizacji w Baboszewie" 
(zamieszczono na s/ronie in/erne/owej Zamawiajqcego i /ablicy ogloszen w dniu 30.06.201 7) 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wiell publicznych 
(tekstjednolity Oz. U. z 2015 , poz. 2164 z p6:i:n. zm.) Zamawiaj l!cy - Zaklad Wodocil(gow 

i Kanalizacji w Baboszewie uJ. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo przekazuje tresc 
zapytania wraz z wyjasnieniami: 

Dotyczy pozycji nr 1 Formularz ofertowy. Ll(cznik rurowy z zabezpieczeniem przed 
wysuni~ciem dn 200. 

Czy chodzi 0 Il!cznik rurowy RR do rur PE i PVC dn 200 np. prod. l afar nr kat 9123 czy 
o Il!cznik rurowy dn 200 (zakres 192-232) np. prod. lafar nr kat. 91577 

Odpowiedz: 

Ll!cznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysuni~ciem dn 200 zakres srednicy zewn~trznej 
D, 192-232 np. prod lafar nr kat. 91571ub r6wnowazny Hawle, AVK 

Dotyczy pozycji 9 Formularz ofertowy. Ll(cznik rurowy RR dn 80 

Czy chodzi 0 Il!cznik rurowy dn 80 (zakres 84-107) np. prod.lafar nr kat. 9151 , czy 0 Il!cznik 
rurowy RR do rllr PE i PVC dn 90 np. prod. lafar nr kat. 91237 

Odpowiedz: 

Ll!cznik rurowy RR do rur PE i PVC z mosi~znym pierscieniem zaciskajl!cym rur~ 
i zabezpieczeniem przed wysllni~ciem dn 80 np. prod lafar nr kat. 9123 lub r6wnowa:iny 
Hawle,AVK. 

Dotyczy pozycji 10 Formularz ofertowy. Ll(cznik rurowy RR dn 100 

Czy chodzi 0 Il!cznik rurowy dn 100 (zakres 106-132) np. prodJafar nr kat. 9151, czy 
o Il!cznik rurowy RR do rur PE i PVC dn 100 np. prod. l afar nr kat. 91237 

Odpowiedz: 

Ll!cznik rurowy RR do rur PE i PVC z mosi~znym pierscieniem zaciskajl!cym rur~ 
i zabczpieczenicm przed wysuni~ciem dn 100 np. prod lafar nr kat. 9123 lub r6wnowa:iny 
Hawle, AVK. 

Dotyczy pozycji 38, 39 Formularz ofertowy. Kolana redukcyjne PEIPE dn 40/32, 50/40 
nie wyst~pujl!. Czy wycenic kolana z gwintem zewn~trznym lub wewn~trznym? 

Odpowiedz: 

Kolano PE-GZ SIal dn 50/40, 40/32 np. prod. Unidelta lllb r6wnowazny, 


