
 

                                                                                                                      

                                                                                      Gorzów Wlkp.  20.06.2022r.  

BZP.271.25.2022.IKP                                                         
 

Wykonawcy  biorący   udział 

 w postępowaniu 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11 Listopada                             
w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. - etap I Kontrakt X”                 
          

 

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania, na które udziela 

następującej odpowiedzi :  

 

Pytanie Nr 1:     Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wykonania przedwykonawczej                                

i powykonawczej inspekcji kanałów i studni przy użyciu kolorowej i samobieżnej kamery CCTV                

z głowicą obrotową.  

 
Odpowiedź :   Zamawiający dopuszcza do wykonania inspekcji  TV przed i po renowacji kamerą 

z głowicą obrotową. 

 

Pytanie Nr 2:     W Opisie Remontu w pkt. 2.2 Rurociągi przewidziane do wykonania wyrobem 

CIPP jest wymóg materiałowy iż należy zastosować żywice poliestrowe nietoksyczne. Czy w 

związku z powyższym Zamawiający dopuszcza użycie żywic poliestrowych styrenowych 

posiadających atest PZH?  

 
Odpowiedź :   Po zapoznaniu się z rynkiem żywic poliestrowych bezstyrenowych i problemach z 

dostępnością, Zamawiający zmienia parametry żywicy jakie mają być zastosowane w zadaniu. 

Dopuszcza się zastosowanie żywic poliestrowych, nasączonych w rękawie szklanym 

utwardzonym promieniami UV. 

 

Pytanie Nr 3:     Prosimy o odstąpienie od zapisu ujętego w Opisie Remontu w pkt 2.2 Rurociągi 

przewidziane do wykonania wyrobem CIPP p.pkt c) – „Rękaw nasączony żywicami poliestrowymi 

utwardzanymi promieniami UV z wyraźnym pigmentem w celu kontroli nasączenia” i wyrażenie 

zgody na zastosowanie żywic nie barwionych ( kolor naturalny), gdyż zastosowanie żywic 

pigmentowych spowoduje ograniczenie możliwości utwardzania promieniami UV.  

 
Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie żywic nie barwionych (kolor naturalny) 

 

Pytanie Nr 4:     W Opisie Remontu są zapisy: pierwszy - w pkt 2.2 Rurociągi przewidziane do 

wykonania wyrobem CIPP, p.pkt e) „ Nasączenie rękawa dwukomponentową żywicą poliestrową 

przy pomocy dynamicznego układu wtłaczania i mieszania komponentów. Pojazd do nasączania 

musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi wydrukami 

pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie. Nie dopuszcza się ręcznego 

mieszania żywic” oraz drugi zapis -w rozdziale 3. Sprzęt: „Wykonawca przedstawi w formie 

wydruku raport z nasączenia rękawa. Raport powinien zawierać rejestrowane z częstotliwością 



 

przynajmniej co 20 sekund : stosunek mieszania, ilość wtłoczonej żywicy i utwardzacza, 

temperaturę żywicy i utwardzacza, gęstość żywicy”. Prosimy o usunięcie obu zapisów z Opisu 

Remontu gdyż dotyczą warunków nasączania rękawa żywicą epoksydową na placu budowy. 

Rękawy z żywicą poliestrową nasącza się fabrycznie.  

 
Odpowiedź :   Zamawiający odstępuje od  w/w  zapisów. 

 

Pytanie Nr 5:   Czy na odcinku drogi bitumicznej objętej Gwarancją Wykonawcy należy 

zastosować okrągłe włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym bez prefabrykowanej płyty 

betonowej tzw. Zestawu naprawczego?.  

 
Odpowiedź :  Na odcinku drogi bitumicznej objętej Gwarancją Wykonawcy należy zastosować 

okrągłe włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym bez prefabrykowanej płyty betonowej tzw. 

Zestawu naprawczego 

 

Pytanie Nr 6 :     Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca to prosimy o określenie 

ilości włazów żeliwnych bez prefabrykowanej płyty betonowej tzw. Zestawu naprawczego?  

 
Odpowiedź :  Ilość włazów do wymiany : 8 szt. 

 

Pytanie Nr 7:     W załączonej tabeli 1 –Zakres studni/komór w Opisie Remontu (str. 8 i 9) 

wyszczególniono 13 komór/studni (od D1 do D13). Z opisu kolumny „Zalecenia” wynika że w 

studniach D1, D2 i D11 nie należy wymieniać włazów. Czy poprawnym jest rozumowanie 

wykonawcy że do wymiany jest 10 szt włazów? Jeśli tak, to prosimy o korektę w TER w pozycji 

nr 7 – wymiana włazów z 9 na 10 szt..  

 
Odpowiedź :   Dla studni D1, D2, D11, D12 i D13 nie należy wymieniać włazów. Tym samym ilość 

włazów do wymiany wynosi 8 szt. W związku z powyższym Zamawiający zmienia TER w zakresie 

pozycji nr 7, tj. wymiana włazów z 9 na 8 szt.  

 

Pytanie Nr 8 :. Prosimy o informacje które przyłącza i jakiej długości należy poddać inspekcji TV 

w celu oceny ich stanu technicznego zgodnie z zapisem w zakresie rzeczowym robót opisanym 

w SWZ (str.4) oraz zapisem z pkt 5.2 Zakresu robót remontowych w Opisie Remontu (str. 14)? 

 
Odpowiedź :   Zamawiający wymaga inspekcji wszystkich przyłączy na kolektorze wymaganym 

renowacji. Na tych przyłączach należy wykonać renowację kapeluszem uszczelniającym o 

długości min. 40 cm. 

 

Pytanie Nr 9 :     Prosimy o informacje które przyłącza, jakiej średnicy i długości należy poddać 

renowacji zgodnie z zapisem w zakresie rzeczowym robót opisanym w SWZ ( str.5) oraz zapisem 

z pkt 5.2 Zakresu robót remontowych w Opisie Remontu ( str.14)?  

 
Odpowiedź :  Wszystkie przyłącza na trasie remontowanego przewodu należy poddać renowacji 

stosując kształtki kapeluszowe o długości min. 40 cm. Opis poniżej : 

Kształtki kapeluszowe wykonać za pomocą rękawa filcowego nasączonego żywicą epoksydową. 

Długość kształtki kapeluszowej min. 40 cm. Ze względu na krzywiznę przyłączy, jak i 

prawdopodobną zmianę średnic wymaga się zastosowania rękawa filcowego ze zmienną 

średnicą metodą inwersji.  

 

Pytanie Nr 10:     Prosimy o wyjaśnienie czy na mapie zasadniczej przebiegu kanalizacji 

deszczowej do renowacji zaznaczony na niebiesko odcinek kanału od komory D9 po prawej 

stronie komory, w stronę najbliższej komory ( o obrysie czarnej przerywanej linii) jest objęty 

niniejszym przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to jakiej jest średnicy i długości oraz czy został 

ujęty w zakresie TER?   

 



 

 
Odpowiedź :   Przedmiotowy odcinek objęty jest przedmiotem zamówienia i ujęty w TER. 

Średnica kanału 1000 mm, długość ok. 6,0 mb.  

Zamawiający informuje jednocześnie, iż teren z fragmentem kanalizacji deszczowej 

przeznaczonej do renowacji w ul. Aleja 11 Listopada zgodnie z załączonym do niniejszej 

odpowiedzi rysunkiem zostanie przekazany Wykonawcy nie wcześniej nić 15 sierpnia 2022r. ze 

względu na trwające tam prace w ramach innego zadania inwestycyjnego. 
 

 

Pytanie Nr 11:     W wyniku odbycia wizji lokalnej stwierdzamy że na odcinku między studniami 

D9 i D11 długości 40 m występuje kanał o dwóch różnych przekrojach. Od komory D9 na długości 

1,80 m kanał posiada przekrój kołowy o średnicy 1400 mm a następnie zmienia ( bez studni) w 

przekrój Jajowy 700/1050 mm o długości 38,20 m. Wg naszego rozeznania istnieją dwa sposoby 

renowacji tego kanału. Sposób pierwszy – nałożenie na rękaw na odcinku kołowym dł. 1,80 m 

osłony z tkaniny wzmacniającej i wyłożenie od studni D9 do D11 na całej długości 40 m rękawa 

o przekroju Jajowym 700/1050mm. W tym przypadku wystąpi dodatkowo konieczność 

zainiektowania przestrzeni między istniejącym kanałem kołowym śr. 1400 mm a rękawem 

J700/1050mm na długości 1,80 m. Sposób drugi – wykonanie renowacji kanału Jajowego 

700/1050 mm rękawem na długości 38,20 m a ostatni odcinek kołowy śr. 1400 mm długości 1,80 

m przed komorą D9 wykonać renowację analogicznie jak komorę D9 zaprawami naprawczymi. 

Prosimy o odpowiedź na który sposób renowacji kanału na odcinku D9 do D11 Zamawiający 

wyrazi zgodę?  

 
Odpowiedź :  Zamawiający wyraża zgodę na renowację odcinka DN 1400 o długości 1,8 mb.                      

w technologii chemii budowlanej, jak opisano w wymaganiach do renowacji komór. 

 

Pytanie Nr 12:     W Opisie Remontu w pkt 6 – Kontrola Jakości Robót p.pkt 6.1 lit. f) Odbiory 

robót, Zamawiający opisuje przeprowadzenie prób szczelności kanałów i studni. W pkt 12 Normy 

oraz przepisy związane Opisu Remontu przytoczona jest norma: PN-EN 1610:2002 Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; Norma ta odnosi się do nowobudowanych 

kanałów i studni kanalizacyjnych. Pkt 12.3 Normy, mówiący o szczelności zaczyna się od zdania: 

„Szczelność wszystkich odcinków nowej instalacji ….”. Nie ma problemu z wykonaniem prób 

szczelności kanałów wykonywanych rękawami, które tworzą nienasiąkliwą strukturę. Natomiast 

dla studni poddawanych renowacji nie ma możliwości uzyskania wyników szczelności zgodnie z 

wyżej wymienioną normą. Prosimy o wykreślenie tej normy w odniesieniu do prób szczelności 

studni poddawanych renowacji.  

 
Odpowiedź :   W związku z zastosowaniem rękawa na kolektorze głównym oraz kształtek 

kapeluszowych na wszystkich przyłączach Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące prób 

szczelności  zgodnie z przytoczoną normą. 

 
 

Pytanie Nr 13 :   W Dokumentacji technicznej (Opisie Remontu) nie założono zastosowania 

kształtek kapeluszowych na przyłączach włączanych do studni. Biorąc pod uwagę fakt że na 

przyłączach włączanych do kanału na ostro wprowadzono wymóg zastosowania kształtek 

kapeluszowych, celem ujednolicenia układu i uzyskania szczelności na połączeniu 

przyłącze/studnia proponujemy wprowadzenie wymogu montażu kształtek kapeluszowych na 

przyłączach wpiętych bezpośrednio do studni. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe 

prosimy o określenie ilości wraz z podaniem średnicy kształtek kapeluszowych 

 

Odpowiedź :  Kształtki kapeluszowe stosować należy zarówno na przyłączach włączonych do 

kanału na ostro,  jak i przyłączach wpiętych bezpośrednio do studni. Szacowana ilość kształtek 

wynosi 23 szt. w następującym podziale :  

Ø200mm – 15 szt., 

Ø300mm – 3 szt., 

Ø400mm – 5 szt.     



 

 

 

Pytanie Nr 14:    Wykonawca zwraca uwagę, na fakt, iż roboty w zakresie technologii pożądanych 

przez Zamawiającego nie wymagają wg przepisów Prawa Budowlanego konieczności 

pozyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W ramach prac renowacyjnych nie nastąpi 

zmiana parametrów technicznych sieci takich jak długość, przebieg w terenie, wysokość czy 

szerokość. Poprzez zastosowanie pożądanej przez Zamawiającego metody renowacji ulegnie 

poprawie jedynie stan techniczny kolektorów i zostaną przywrócone ich właściwości użytkowe 

oraz funkcjonalne. Tym samym prace renowacyjne należy traktować w kategorii jedynie prac 

konserwacyjnych. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie ma charakter robót 

konserwacyjnych wnosimy o skorygowanie treści umowy, w których występują odwołania do: 

Dziennika Budowy, uzyskania pozwolenia na użytkowanie poprzez ich wykreślenie lub 

odpowiednią zmianę na właściwą odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Odwołania do 

Dziennika Budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie występują w następujących 

paragrafach umowy: §1 ust.6 ppkt.2) §4 ust.5 ppkt.3) i 4) §5 ust.2 ppkt.1) §5 ust.3 ppkt.2) §5 ust.6 

ppkt.2) - uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu §5 ust.7 ppkt.4) §5 ust.7 ppkt.5) 

– pozwolenie na użytkowanie §5 ust.12 ppkt.1) §5 ust.15 ppkt.3) §12 ust.14 ppkt.2).  

 
Odpowiedź :   Zamawiający załącza poprawiony projekt umowy, przy czym podtrzymuje zapisy 

odnośnie prowadzenia Dziennika Budowy/Robót. Skorygowano zapisy w § 5 ust.6 ppkt.2)  oraz 

§ 5 ust. 7 ppkt.5 
 

 

Pytanie Nr 15 :   Zgodnie z zapisem w SWZ, jak również w Opisie remontu Zamawiający wymaga, 

aby zastosowany rękaw filcowy lub z włókna szklanego był nasączony żywicą poliestrową.                              

W projekcie umowy załączonej do SWZ zostało napisane, że rękaw ma być nasączony żywicą 

epoksydową. Prosimy o skorygowanie zapisu na zgodny z wymaganiami Zamawiającego o treści: 

"Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych                           

w ramach zadania pn.: „Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach                          

11-tego Listopada”. Zadanie obejmuje prace remontowe polegające na wykonaniu bezwykopowej 

renowacji czynnej technologicznie sieci kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. metodą rękawa 

filcowego bądź z włókna szklanego nasączanego żywicami poliestrowymi. Długość sieci 

kanalizacyjnej do renowacji: ok. 581 mb, zgodnie z dokumentacją projektową – opisem remontu.  

 
Odpowiedź :  Zamawiający dokonał korekty zapisu umowy na zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia  

 

Pytanie Nr 16:     Odcinek kanału DN1400 połączony jest z kanałem jajowym 700/1050mm bez 

pośredniej komory kanalizacyjnej. W związku z brakiem technicznej możliwości montażu 

wykładziny CIPP utwardzanej promieniami UV na tak krótkim odcinku (o długości 2m) prosimy                     

o potwierdzenie, że ten odcinek kanału może zostać poddany renowacji w technologii chemii 

budowlanej o parametrach wskazanych dla studni i komór kanalizacyjnych  

 
Odpowiedź :   Zamawiający wyraża zgodę na renowację odcinka DN1400 o długości 1,8 mb.                       

w technologii chemii budowlanej jak opisano w wymaganiach do renowacji komór. 

 

Pytanie Nr 17:   W celu porównywalności ofert prosimy o podanie szacunkowej ilość przyłączy, 

które należy uszczelnić kształtką kapeluszową. 

 
Odpowiedź :   Szacunkowa ilość przyłączy, które należy uszczelnić kształtką kapeluszową wynosi 

ok. 23 szt.  
 

Pytanie Nr 18 :     W związku z zapisami dotyczącymi wymagań Zamawiającego w zakresie 

elektromobilności (rozdział III, pkt 2 SWZ) – uprzejmie prosimy o doprecyzowanie podstawy na 

jakiej w przedmiotowym postępowaniu stawiany jest wymóg zapewnienia przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia co najmniej 10% udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów 



 

napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów. Zwracamy uwagę że 

przywołana w SWZ podstawa (tj. art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych) w jej pełnym brzmieniu odnosi się do jednostek 

samorządu terytorialnego a nie Wykonawców, zaś wymagany przez Ustawodawcę pułap 10% 

odnosi się do całości wykonywanych przez JST zadań, a nie do każdej z ich części. Renowacja 

metodą bezwykopową kanalizacji będąca przedmiotem niniejszego postępowania 

przetargowego jest jedynie częścią większego zadania pn. „Renowacja metodą bezwykopową 

kanalizacji deszczowej w Alejach 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego 

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I Kontrakt X”. Na 

dodatkowe uwzględnienie zasługuje fakt, iż do realizacji przedmiotowego zadania niezbędne jest 

użycie aut specjalistycznych, które ze względu na wykonywane zadania napędzane są olejem 

napędowym. Z związku z powyższym wnosimy o zniesienie wymogu stawianego rozdziale III pkt 

2 SWZ, alternatywnie o w wyjaśnienie zasadności stawianego wymogu na tak wysokim pułapie - 

który niewątpliwe prowadzi do ograniczenia konkurencji, jak również uniemożliwia 

Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjniejszych cenowo ofert. 

  

Odpowiedź :  Zamawiający informuje, ze zapisy rozdziału III pkt. 2 SWZ pozostają bez zmian. 

Wymagania Zamawiającego w zakresie elektromobilności wynikają z art. 68 ust. 3 ustawy. 

 

Pytanie Nr 19 :  W odpowiedziach z dnia 08.06.2022r. (odpowiedź do pytania nr 1) Zamawiający 

wymaga aby zastosowany rękaw był „rękawem nawojowym bezszwowym (w celu optymalnego 

dopasowania do kształtu kanału oraz równomiernej grubości ścianki rękawa w całym jego 

obwodzie, widoczne spirale nawinięcie rękawa w trakcie inspekcji powykonawczej)”, nie 

wyrażając jednocześnie zgody na zastosowanie „rękawa wyprodukowanego technologią na 

zakładkę" (niejednakowa grubość ścianki po całym obwodzie, ryzyko rozjechania 

poszczególnych warstw)”.   Zwracamy uwagę na fakt, że wykluczenie rękawa na tzw. „zakładkę”, 

nie ma zarówno technicznego jak i ekonomicznego uzasadnienia. 

Pod względem technicznym: 

1. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, jakoby rękawy wykonane w technologii składania nie 

posiadały jednakowej grubości ścianki. Konstrukcja rękawów zakładkowych jest wykonana w taki 

sposób, aby zakładki były wzajemnie poprzesuwane i zachodziły na siebie na tzw. „zamek”.                                

W czasie instalacji rękawa naddatek z zakładek rozsuwa się w sposób równomierny, 

dopasowując się ściśle do średnicy nominalnej kanału, zapewniając przy tym jednakową grubość 

ścianki w każdym miejscu.  

2. Ponadto rękawy wykonywane w technologii nawojowej są bardzo podatne na możliwość 

rozciągnięcia zwojów włókna szklanego, które same w sobie są materiałem nierozciągliwym                           

i kruchym. W momencie pionowego opuszczania rękawa do studni ciężkie zwoje włókna 

szklanego mogą samoistnie „spłynąć”. Producenci rękawów nawojowych jednoznacznie opisują 

tego typu zjawisko w instrukcji montażu rękawa. 

3. Dodatkową wadą rękawów nawojowych jest brak możliwości ścisłego dopasowania się do 

średnicy kanału poddawanego renowacji, co spowodowane jest ograniczoną zdolnością 

rozszerzania się włókien szklanych po kierunku obwodowym rury, skutkować to może 

powstawaniem pustek powietrznych w miejscu nierównych przekrojów kanału spowodowanych 

jego korozją. 

Pod względem ekonomicznym: 

1. Wymaganie zastosowania rękawów wyprodukowanych w technologii nawojowej, oznacza 

możliwość zastosowania tylko i wyłącznie materiałów zagranicznych producentów, z pominięciem 

tańszych materiałów produkcji polskiej, które od lat wykorzystywane są skutecznie do renowacji 

sieci kanalizacyjnych. Rozwiązanie takie wprowadza ograniczenie konkurencyjności oraz 

podraża koszty wykonania zadania. 

W związku z powyższymi argumentami, prosimy o dopuszczenie do stosowania rękawów 

produkowanych w technologii „na zakładkę”, co pozwoli na uzyskanie lepszych efektów renowacji 

przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności a co za tym idzie obniżeniu ceny. 

 

 



 

 

Odpowiedź :   Zamawiający podtrzymuje wymagania doprecyzowane w odpowiedziach na 

pytania z dnia 08.06.2022r.  

 

 

      Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SWZ w ten sposób, że w Dziale  XXI zatytułowanym 

„Termin składania i otwarcia ofert, Termin związania ofertą”  pkt. 1-3 otrzymują nowe brzmienie :      

„ 1.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do  24.06.2022 r., do  

godziny  9.30 czasu lokalnego.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.06.2022 r., o godzinie 9:50 czasu lokalnego. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia  23.07.2022r. 

włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 

 
 
 

W załączeniu do niniejszego pisma : 

- wzór umowy  

- Tabela Elementów Rozliczeniowych 

- projekt zagospodarowania terenu (rysunek) 

 

 

 
                                                                                            Z  poważaniem  
 
                                                                                                             Zastępca 

                                                                              Prezydenta Miasta  

                                                                                                         /-/  
                                                                                          Jacek  Szymankiewicz   

 

 
 

 


