
PYTANIA 2  

  

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu:  

Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek - część 5, Nr ref.: 281.11.2021.  

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 2019, z późn. zm), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela 

następującej odpowiedzi:  

  

Pytanie 1   

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w związku z tym, że kanał podlegający renowacji min.               

w ul. Mechaników przechodzi przez teren kolejowy wymagane jest aby zastosowany do realizacji inwestycji 

termoutwardzalny rękaw posiadał Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Kolejnictwa? 

Odpowiedź  

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winien zapewniać zgodność z przepisami 

obowiązującego prawa, w tym m.in. dot. wymaganej dokumentacji materiałowej. Zgodnie z SWZ, Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentacji i podczas 

prowadzenia robót. 

  

Pytanie 2   

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, ze miejsca włączenia przykanalików do kanału głównego 

podlegającego renowacji mają zostać doszczelnione kształtką kapeluszową? 

Odpowiedź  

Zakres robót nie przewiduje uszczelnień przykanalików przy pomocy kształtek kapeluszowych. 

 

Pytanie 3   

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że to na nim ciąży obowiązek prawidłowego zaprojektowania     

i wykonania całego zadania? W związku z tym oraz brakiem możliwości zastosowania rękawa do renowacji 

kolektora o średnicy 1400mm zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (żadna z firm sprzedających rękawy 

nie ma w ofercie produktów dla takiej średnicy rurociągu o parametrach zgodnych z Państwa wymaganiami) 

prosimy o dopuszczenie rękawa filcowego jako odpowiedniego do wykonania prac renowacyjnych w tej 

inwestycji. 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, iż to na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego zaprojektowania                      

i wykonania zadania.  

Dla odcinka realizacyjnego nr 127 (ul. Okrzei), Zamawiający dopuszcza do renowacji tego odcinka zarówno 

rękaw termoutwardzalny poliestrowo-szklany o sztywność obwodowej nie niższej niż 2kN/m2, jak i rękaw 

filcowy spełniający wymagania opisane w pkt. 2.1.2, 2.3.3 oraz 2.4.1 PFU (TOM III SWZ).  

 

Pytanie 4   

Czy zamawiający przyjmie osady pochodzące z czyszczenia kanału? Jeśli tak to w jakiej cenie? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie przewiduje przyjmowania osadów po czyszczeniu kanałów. Wykonawca powinien sam określić 

miejsce składowania powstałych osadów. Zgodnie z pkt. 3.1.11 TOM III SIWZ – PFU, Wykonawca uzyska          

we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych             

i płynnych, dokonania unieszkodliwienia materiałów. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny 

za zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku realizacji Robót. Wykonawca posegreguje odpady 



zgodnie z przepisami i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku 

lub unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 5   

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku 108 ul. Toruńska, odcinek między studniami S8-S9 należy poddać 

renowacji? Jeśli tak prosimy o wskazanie go na załączniki mapowym. W załączonych do dokumentacji mapach 

nie ma takiego odcinka. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, iż do renowacji rękawem termoutwardzalnym przewidziany jest kanał na odcinku S7-S9, 

zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1.16 (natomiast w tabeli nr 62 w PFU - TOM III SWZ, wystąpił błąd pisarski 

– odcinek S8-S9 powinien być zapisany jako S7-S9).  

 

Pytanie 6   

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaką średnicę kanału ma odcinek 106. Na załączniku mapowym nr 1,14 

uwidocznione są średnice 250,300,350 i 400 i w tabeli nr 2 oraz 43 w SIWZ Tom III – OPZ ten odcinek ma 

średnicę 250 i 350.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż orientacyjne dane dot. średnicy kanału na odcinku nr 106 zostały określone w PFU 

(TOM III SWZ),  w tabeli nr 2 oraz nr 54 wskazano średnice 250 i 350 mm.  

 

Pytanie 7   

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaką średnicę kanału ma odcinek 107. Na załączniku mapowym nr 1,15 

uwidocznione są średnice 200 i 250 i w tabeli nr 2 oraz 43 w SIWZ Tom III – OPZ ten odcinek ma średnicę 250 

i 300.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż orientacyjne dane dot. średnicy kanału na odcinku nr 107 zostały określone w PFU 

(TOM III SWZ),  w tabeli nr 2 oraz nr 58 wskazano średnice 250 i 300 mm. 

 

Pytanie 8   

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku nr 115, odcinek pomiędzy studniami S10-S11 nie podlega renowacji.     

W SIWZ Tom III – OPZ w tabeli nr 90 długość tego odcinka wynosi 0 (zero) metrów. W tabeli nr 91 znajduje 

się informacja że brak jest studni nr S11. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż odcinek pomiędzy studniami S10-S11 (o długości około 31 metrów) jest przewidziany 

do renowacji, zgodnie z oznaczeniem odcinka na załączniku mapowym nr 1.23. 
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