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Dotyczy: zapytania ofertowego znak sprawy nr PO-II.2691.152.20, GA-IV.2691.12.20 
 
W dniu 28.08.2020 r. wpłynęło do zamawiającego pytanie od wykonawcy. 
 
Pytanie 
 
Prośba o doprecyzowanie zapisów umowy oraz formularza oferty w kwestii ilości 
wykonywanych w okresie trwania umowy usług na kontrolę okresową urządzeń oraz 
ilości wykonywanych analiz laboratoryjnych. W § 1 ust. 4 i 6 umowy, mowa jest  
o 1 rocznym wykonaniu kontroli okresowej przez osobę z uprawnieniami 
budowlanymi oraz o wykonaniu analizy 1 (jeden) raz w roku. Natomiast § 2 umowy 
dotyczący terminów wykonania usługi mówi o dwóch terminach wykonania tych usług 
tj. do 30 września 2020 r. oraz do 30 listopada 2020 r., podobnie jak zapisy  
w formularzach ofertowych, w których należy przedstawić kalkulację cenową 
wyszczególnionych usług w dwóch terminach. 
 
Odpowiedź 
 
Okresowa kontrola  1 roczna dotyczy wykonania zgodnie z ustawą z dn. 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 r. poz.1219 z późn. zm.) , a więc 
jednorazowego pobrania próbek i przeprowadzenie ich analizy. Przeglądy 
eksploatacyjne urządzeń oczyszczających i podczyszczających zaś należy wykonać 
dwukrotnie. Wymogi wykonania przeglądów eksploatacyjnych oraz ich częstotliwość 
określa § 17 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu  
do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych  
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1311),  
a także pozwolenie wodnoprawne.  
    
Formularze ofertowe są sporządzone dla całości zadania z pozostawieniem 
Oferentowi możliwości wyboru terminu w jakim chce wykonać kontrole jednorazowe. 
Należy ich cenę wpisać tylko przy wybranym terminie ich wykonania. Miejsce  
w drugim terminie należy pozostawić puste lub wpisać 0 (zero).                             
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