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Gorzów Wlkp., 15.01.2019 r. 

W Y J A Ś N I E N I A 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Czyszczenie wraz z wybraniem osadu i utylizacją, 

wykonanie inspekcji telewizyjnej z oceną stanu technicznego kolektora sanitarnego DN 1200 mm i 

DN 1450 mm od ul. Metalowców do ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp.” Nr sprawy ZP/1/2019/S 

 

 

 

Na podstawie §28 ust. 1 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych”, Zamawiający  udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 

Wykonawcę.  

 

 

 

Treść pytania 1:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest czyszczenie wraz z wybraniem osadu 

i utylizacją, wykonanie inspekcji telewizyjnej z oceną stanu technicznego kolektora sanitarnego 

DN 1200 mm i DN 1450 mm od ul. Metalowców do ul. Rolnej w Gorzowie Wlkp.    

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ Część III – Opis przedmiotu 

zamówienia ust. 5 i 8 oraz Część II – Wzór Umowy §3, §6 ust. 1 pkt 8, 22, 23 oraz §9 ust. 3 

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zutylizować powstałe osady z czyszczenia kanalizacji.  

 

Treść pytania 2:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że czyszczenie kanałów sanitarnych należy wykonać zgodnie z zapisami 

SIWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia metodą czyszczenia hydrodynamicznego.   

 

Treść pytania 3:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że inspekcję telewizyjną należy wykonać na kanale wyłączonym 

z eksploatacji. 

 

Treść pytania 4:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie 

z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną, przy 

zachowaniu przepisów BHP oraz przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia prac 

u Zamawiającego.  

 

Treść pytania 5:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dysponuje inwentaryzacją budowlaną komór kanalizacyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inspekcję CCTV z oceną stanu technicznego wszystkich 

komór kanału sanitarnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ Część III – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

 

Treść pytania 6:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ Część II – 

Wzór Umowy §6 ust. 1 pkt 19 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób 

wykluczający ujemne oddziaływanie sprzętu na siedliska zlokalizowane w obrębie prac. W umowie 

nie ma mowy o siedliskach chronionych. Siedlisko – miejsce lub teren czyjegoś zamieszkania, 

siedziba, sadyba. 

Zamawiający nie dysponuje decyzją środowiskową na wykonanie zamówienia. Przedmiotowe 

zamówienie znajduje się poza obszarem Natura 2000. 

 

Treść pytania 7:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin wykonania prac został określony w SIWZ. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia do 30.04.2019 r. 

 

Treść pytania 8:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że sposób płatności został określony w SIWZ Część II – Wzór Umowy §3. 

Rozliczenie stron nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po 

odbiorze całości wykonanych prac potwierdzonych protokołem odbioru zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. 
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Treść pytania 9:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, poda bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

  

Treść pytania 10:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca otrzyma pozytywną opinię Zamawiającego w przypadku, 

gdy wykona przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i wiedzą techniczną. Ocena nastąpi w oparciu o komplet wymaganych 

i określonych w SIWZ dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

 

Treść pytania11:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w SIWZ Część III – Opis przedmiotu zamówienia zostały przedstawione 

szacunkowe stopnie zamulenia kanałów w komorach oraz ilości płynących w nim ścieków. 

 


