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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postęiowania o udzielenie zamówienia pn.: „Bezwykopowa renowacja kanałów

deszczowych na terenie miasta EIblga” - znak sDrawy: 360/817/2018.

Pytanie 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przedmiotowego zadania metody renowacji kanalizacji
polegającej na zastosowaniu rękawa szklanego utwardzanego promieniami UV. Pragniemy
nadmienić, że jest to metoda zgodna z polską normą PN-EN ISO 11296-4 oraz posiada aktualne,
wymagane certyfikaty. Rękaw szklany spełnia wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Ponadto charakteryzując się wysokim modułem sprężystości wynoszącym od 15.000 do 20.000 MPa,
grubość ścianek rękawa jest mniejsza niż przy zastosowaniu rękawów filcowych przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganej sztywności obwodowej oraz parametrów wytrzymałościowych rękawa. Wobec
powyższego prosimy o uwzględnienie możliwości doboru mniejszych grubości rękawa (przy
zachowaniu wszystkich innych wymaganych parametrów) przy projektowaniu obliczeń grubości dla
rękawów szklanych utwardzanych promieniami UV.

Odpowiedź na pytanie 13

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1. Odpowiedź udzielona
została 9.03.2018 r.

Pytanie 14

Prosimy o wyjaśnienie, czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, że w zakresie prac jest również
otwarcie przykanalików, włączonych do kanałów głównych, na trójnik lub wcinkę z wykonaniem
uszczelnienia przestrzeni pomiędzy wykładziną zainstalowaną w przewodzie głównym a rurociągiem
przykanalika metodą tzw. kształtki kapeluszowej” o długości ca 50 cm z wykładziny jak dla kanału
głównego?

Odpowiedź na pytanie 14

Potwierdzamy, że w zakresie prac jest otwarcie przykanalików, włączonych do kanałów głównych, na
trójnik lub wcinkę z wykonaniem uszczelnienia przestrzeni pomiędzy wykładziną zainstalowaną w
przewodzie głównym a rurociągiem przykanalika metodą tzw. kształtki kapeluszowej” o długości ca
50 cm z wykładziny jak dla kanału głównego.

Pytanie 15

W przypadku konieczności instalacji tzw.,, kształtek kapeluszowych” prosimy o informację w jakiej
pozycji załącznika nr 8 do formularza ofertowego Wykaz cen” mamy uwzględnić koszt ich instalacji
oraz jaką ich ilość przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 15

Koszt instalacji kształtek kapeluszowych należy uwzględnić w pozycjach 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5.
Zamawiający nie podaje ilości kształtek kapeluszowych. Pomocne do określenia ilości kształtek
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kapeluszowych będą załączone do programu funkcjonalno-użytkowego mapy sytuacyjno-
wysokościowe oraz filmy z inspekcji telewizyjnej kanałów przewidzianych do renowacji.

Pytanie 16

Prosimy o podanie średnicy studni podlegających renowacji.

Odpowiedź na pytanie 16

Zamawiający nie podaje średnic studni.
Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (pkt. 2.2) w przypadku woli Wykonawcy, Zamawiający
umożliwi mu dokonanie wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego
zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia.

Pytanie 17

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego 9.03.2018 r. na pytanie nr 4 o
dokumentacji przetargowej, w skład której wchodzi m.in. program funkcjonalno-użytkowy wnosimy o
jego dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa tj. dołączenie do części informacyjnej PFU
oświadczenia zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2013 poz. 1129), „ 19. Część informacyjna programu
funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane;”. W związku z powyższym wnosimy jak na
wstępie.

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający dokonuje uzupełnienia części informacyjnej PFU w ten sposób, że do pkt. 2.
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, po zdaniu „Wejście na teren nieruchomości będzie uzgadniane z jej właścicielem
przez Wykonawcę na etapie prowadzenia prac projektowych” dopisuje się zdanie o treści:
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

Pytanie iB

Prosimy o podanie jakiej wysokości i jakiej średnicy są studnie przewidziane do renowacji?

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający nie podaje wysokości i średnic studni. Do określenia wysokości studni pomocne będą
załączone do programu funkcjonalno-użytkowego mapy sytuacyjn o-wysokościowe.

Pytanie 19

W PFU zakres prac renowacyjnych studzienek obejmuje m.in. wymianę elementów uszkodzonych
mogących zagrażać konstrukcji studni z informacją, że należy wymienić górne elementy studni na
głębokość min. 1 m.

Prosimy o wyjaśnienie ile studni wymaga wymiany górnych elementów studni na głębokość min. 1 m.
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Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający nie podaje ilości studni wymagających wymiany górnych elementów studni.
Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (pkt. 2.2) w przypadku woli Wykonawcy, Zamawiający
umożliwi mu dokonanie wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego
zakresu wszystkich prac oraz innych świadczer niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia.
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