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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr I

W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej, Zamawiający proponuje

wykorzystanie jedynie systemu rękawa wykonanego z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej

nasączonej żywicą poliestrową utwardzanej termicznie przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej

i instalowanej przy pomocy inwersji. Obowiązujące polskie normy PN-EN ISO 11296-1 Systemy

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci

kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: postanowienia ogólne”, PN-EN ISO 11296-4

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych

sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na

miejscu” nie przewidują ograniczenia ani sposobu utwardzenia „ ani rodzaju wykładziny, z której

wykonany jest rękaw.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wykonania prac polegających na bezwykopowej

renowacji kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową przy zastosowaniu wszystkich rękawów

zgodnych materiałowo i technologicznie z obowiązującymi Polskimi Normami dotyczącymi

bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnych, przywołanymi przez Zmawiającego w dokumentacji

przetargowej tj. PN-EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4 (Zamawiający powołuje się na

nieaktualne normy w PFU pkt. 2.2) przy jednoczesnym potwierdzeniu przez Wykonawcę

zapewnienia przywrócenia pierwotnego stanu technicznego w celu ich bezpiecznego użytkowania,

zapewniającego wytrzymałość i szczelność po wykonanej renowacji?

Nie istnieją bowiem, w naszej ocenie, żadne uwarunkowania techniczne czy podstawy prawne dla

wymogu określonego przez Zamawiającego stasowania jedynie rękawów z poliestrowej włókniny o

strukturze filcu. Rękawy takie w żaden sposób nie wpływają na poprawę parametrów technicznych

wykonanej renowacji w stosunku do rękawów wykonanych z włókna szklanego utwardzonego

promieniami UV lub parą wodną. Można by wręcz stwierdzić, że zastosowanie rękawów

wykonanych z włókniny filcowej skutkuje koniecznością zastosowania dużo grubszej ścianki, a co

za tym idzie przewężenie kanału jest większe, w porównaniu z grubością ścianki w przypadku

rękawów z włókna szklanego, ma to bezpośredni związek z modułem sprężystości obu

materiałów, itak dla rękawa filcowego moduł Younga jest na poziomie 2100 MPa, a w przypadku

standardowych rękawów szklanych” parametr ten osiąga wartość minimum 8500 MPa, a często

przekracza 1000 MPa.

Realizacje prowadzonych robót renowacyjnych przy zastosowaniu rękawów szklanych

nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzonych promieniowaniem UV lub termicznie (para

wodną) zakończyły się pełnym powodzeniem i pozytywnymi odbiorami wykonanych robót. W

związku z tym wymóg Zamawiającego stosowania tylko jednego rodzaju materiału „ żywic i

sposobu utwardzania, w niniejszym postępowaniu stanowi, w naszej ocenie, naruszenie zasady

uczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r.

Nr 47 poz. 211) poprzez utrudnianie dostępu do rynku innym wykonawcom.

Ponadto zastosowanie rękawów filcowych spełniających wymogi zawarte w PFU, tj. minimalną

sztywność obwodową SN 3 kN/m2 wiąże się z ponad20% wyższymi kosztami materiałowymi w

stosunku do rękawów z włókna szklanego spełniającego te same założenia, co z kolei stoi w

sprzeczności z art. 44 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w
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sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych

nakładów, optymalnego doboru metod środków służących osiągnięciu założonych celów.

Mając na uwadze powyższe czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że zakres prac

polegających na bezwykopowej renowacji istniejących kanałów deszczowych w technologii rękawa

może być wykonany przy zastosowaniu wszystkich rękawów, żywic i ich komponentów

nasączonych dowolnymi żywicami i w dowolny sposób utwardzonymi zgodnych materiałowo i

technologicznie z obowiązującą polską normą dotyczącą renowacji bezwykopowej sieci

kanalizacyjnych PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 4:

Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu” przywołaną przez Zamawiającego, które

zapewniają odpowiednie parametry techniczne rękawa, w tym przede wszystkim jego

wytrzymałość SN min. 3 kN/m2?

Odpowiedź na pytanie I

Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie renowacji

kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu wykładziny CIPP z żywic poliestrowych metodami:

— rękawa z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej nasączonej żywicą poliestrową

utwardzaną termicznie (gorącą wodą lub parą wodną)

— rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi i utwardzonego

promieniowaniem UV lub termicznie (para wodną).

Zamawiający zwraca uwagę, że kanały deszczowe które poddawane będą renowacji nie posiadają

jednorodnego spadku, występują w nich sklawiszowania, niewielkie zasyfonowania i zaniżenia

(siodła”). Takie zniekształcenia geometrii kanałów zdaniem Zamawiającego są czynnikiem

niekorzystnym do instalowania rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi.

Zatem Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego przeanalizowania materiału z inspekcji

telewizyjnej kanałów załączonego do zapytania ofertowego (większość inspekcji została wykonana

w roku 2016) oraz dokonania we własnym zakresie wizji lokalnej oraz wszelkich niezbędnych

pomiarów i inspekcji w celu stwierdzenia, że zaproponowana w ofercie metoda jest odpowiednia i

dedykowana dla kanałów objętych niniejszym postępowaniem przetargowym. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za dobór metody renowacji i zebranie wszelkich informacji i danych niezbędnych

dla doboru tej metody.

Jednocześnie dokonujemy korekty wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania

ofertowego poprzez dodanie ppkt. 11) w którym Wykonawca powinien wpisać metodę/metody

renowacji kanalizacji deszczowej (nowy wzór oferty w załączeniu).

Zmiana materiału rękawa (włókno szklane, włókno poliestrowe o strukturze filcowej) i czynnika

utwardzającego (promieniowanie UV, utwardzenie termiczne) na etapie realizacji przedmiotu

umowy nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wynagrodzenia ustalonego w ofercie

Wykonawcy.

Pytanie 2

Czy przedmiotowe kanały przeznaczone do renowacji przebiegają przez działki prywatne? Jeśli tak

to czy Zamawiający posiada zgody właścicieli na przeprowadzenie robót renowacyjnych?
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Odpowiedź na pytanie 2

Przedmiot zamówienia, oprócz wykonania robót budowlano-montażowych, obejmuje wykonanie

projektu budowlanego i wykonawczego prac renowacyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich

uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych. W
związku z tym to Wykonawca ma obowiązek dokonania uzgodnień z właścicielami działek, przez

które przebiegają kanały przeznaczone do renowacji.

Pytanie 3

Jaki jest stopień zanieczyszczenia kanałów i przyłączy przeznaczonych do renowacji?

Odpowiedź na pytanie 3

Oceniamy, że na chwilę obecną ilość osadów zalegających w kanałach przeznaczonych do
renowacji stanowi ca 10% ich średnicy.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację potrzebną

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny

warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający potwierdza, że udostępnił będącą w jego posiadaniu dokumentację potrzebną do

wykonania przedmiotu zamówienia, na którą składają się: program funkcjonalno-użytkowy,

posiadane mapy geodezyjne z naniesioną lokalizacją kanałów przewidzianych do renowacji oraz

materiały z inspekcji telewizyjnej kanałów przewidzianych do renowacji (większość inspekcji

została wykonana w roku 2016). Ponadto 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 i uwzględnienia wszystkich niezbędnych

kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych opracowań, uzgodnień, zajęcia

terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej.

W związku z tym to Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszelkich dodatkowych materiałów i
informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a ich brak nie jest czynnikiem,

który nie obciąża Wykonawcy. Nadto Wykonawca zgodnie z zapisami wzoru umowy ( 5 ust. 1)

oświadcza m. in., że uzyskał wystarczające dane i informacje, jakie mogą mieć wpływ na

wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy i ryzyka z tym związane oraz, że zostały one

uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w umowie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada filmy z inspekcji TV przedmiotowych odcinków kanału przeznaczonych

do renowacji? Jeśli tak to prosimy ich zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 5

Filmy z inspekcji W kanałów przewidzianych do renowacji Zamawiający załączył do zapytania

ofertowego, które zamieszczone zostało w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich
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(https://bazakonkurencyinosci.funduszeeuropejskie.qoy.pl/) oraz na stronie internetowej
Zamawiającego (www.epwik.com.pl). Większość inspekcji wykonana została w toku 2016.

Pytanie 6

Jaki jest średni dobowy i maksymalny napływ ścieków w kanałach przeznaczonych do renowacji?

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający nie podaje przepływów ścieków przez kanały przewidziane do renowacji.

Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania kontraktu z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy jak np. warunki atmosferyczne, wydarzenia

artystyczne, akcje protestacyjne lub realizacja innych inwestycji w analogicznym okresie

powodująca niemożliwość prowadzenia robót renowacyjnych?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej

jednej z okoliczności wymienionych w 13 wzoru umowy.

Pytanie 8

Jakie jest stanowisko Zamawiającego w sprawie montażu kształtek kapeluszowych (wg PFU —

kształtka o długości 50 cm) w miejscach, gdzie nie będzie to możliwe z technicznego punktu
widzenia (np. zamontowane kolano bezpośrednio za wlotem przyłącza, przesunięcia na łączeniu

rur w przyłączu itp.).

Odpowiedź na pytanie 8

Tam, gdzie nie będzie możliwości zamontowania kształtki kapeluszowej, Zamawiający dopuszcza
możliwość wykonania uszczelnienia przestrzeni pomiędzy wykładziną zainstalowaną w przewodzie

głównym a rurociągiem przykanalika metodą (technologią) wypełnień iniekcyjnych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający przyjmie nieodpłatnie od Wykonawcy osady wydobyte podczas czyszczenia

przedmiotowych kanałów?

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający nie przyjmie osadów z czyszczenia kanałów. Zgodnie z zapisami zapytania

ofertowego (pkt. 3 ust. 1) oraz wzoru umowy ( 1 ust. 2 pkt. 3) Wykonawca zobowiązany jest do
wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi

przepisami o ochronie środowiska.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na całym zakresie przewidzianym do renowacji sieci
kanalizacji deszczowej rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV. Metoda ta
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spełnia wymagania Zamawiającego. Jest zgodna z obowiązującą polską normą PN-EN ISO 11296-

1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne, PN

EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji poziemnych

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 4: Wykładzina z rur

utwardzanych na miejscu, która nie przewiduje ograniczeń ani rodzaju rękawa ani sposobu jego

utwardzania. Zatem mogą być stosowane wszystkie rodzaje rękawów i sposoby ich utwardzania.

Ponadto rękaw z włókna szklanego uzyskuje wymagane parametry przy stosunkowo małej

grubości rękawa przez co nie zmniejsza średnicy tak jak rękaw filcowy nasączony żywicą

poliestrową

Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie metody rękawów z włókna szklanego utwardzanego

promieniami UV.

Odpowiedź na pytanie 10

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na całym zakresie przewidzianym do przebudowy

kanałów metodą bezykopową rękaw z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV. Metoda

ta spełni warunki określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Obowiązujące

polskie normy PN-EN ISO 11296-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1:

Postanowienia ogólne”, PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do renowacji poziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 4:

Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu” nie przewidują ograniczania ani rodzaju rękawa ani

sposobu jego utwardzania, a do renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych rękawem mogą być

zatem stosowane wszystkie rodzaje rękawów i sposoby ich utwardzania. Ponadto rękaw z włókna

szklanego uzyskuje wymagane parametry przy stosunkowo małej grubości rękawa przez co nie

zmniejsza średnicy tak jak rękaw filcowy. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie metody

rękawów z włókna szklanego utwardzanego promieniami Uy.

Odpowiedź na pytanie li

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 12

Jeżeli Zamawiający dopuści rękaw zgodnie z pkt. 11 prosimy o zmianę warunków udziału w

postępowaniu zdolności technicznej i zawodowej na rękaw z włókna szklanego utwardzanego

promieniami UV.

Odpowiedź na pytanie 12

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej nie wymagają

zmiany.
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OFERTA

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

na zapytanie ofertowe z dnia r. dot. bezwykopowej renowacji

kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga

1. ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ul. Rawska 2—4, 82-300 Elbląg, Polska

2. WYKONAWCA I WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE I”:

Lp. Wykonawca I Wykonawcy

1. Nawa:

Adres:

NIP:

Telefon, faks, e-mail:

Wykonawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem (*): TAK

NIE

2. Nawa:

Adres:

NIP:

Telefon, faks, e-mail:

Wykonawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem (*): TAK

NIE

(*) informacja dla celów sprawozdawczych, kwalifikacja zgodnie z art. 104, 105 1706 ustawy dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Telefon, faks, e-mail:

J!” niepotrzebne skreślić I usunąć / ew. uzupełnić
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4. CENA OFERTY:

netto zł

podatek VAT zł, stawka VAT %

brutto zł

(słownie brutto:

Stosownie do treści pkt 12.3 zapytania ofertowego informujemy, że [wybór naszej oferty

nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarów i usług] I [wybór naszej oferty będzie prowadzić do

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego] (wskazać należy nazwę/rodzaj

towaru lub uslug których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

oraz ich wartość bez kwoty podatku)

5. Składając ofertę oświadczamy, że:

1) Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia (maksymalnie 31

października 2019 r.)

2) Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzielmy

gwarancji jakości na okres miesięcy (minimalnie 36) od daty

zakończenia realizacji całego przedmiotu zamówienia i uznania go za należycie

wykonany, co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ustala się na okres 5 lat od daty jw.

3) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy jego postanowienia i

nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do

przygotowania oferty i wykonania zamówienia zgodnie z treścią: zapytania

ofertowego, wyjaśnień do niego oraz modyfikacji. Wzór umowy akceptujemy bez

zastrzeżeń,

4) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć

umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

6) [Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa] /

[wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

1” niepotrzebne skreślić / usunąć / ew. uzupełnić
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

niniejszym nie mogą być one udostępniane] 11*:

2)

konkurencji i w związku z

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie

od do

1)

7) [Zamówienie wykonamy własnymi siłami] / [następujące części zamówienia

zamierzamy powierzyć podwykonawcom] I”:

Nazwa i adres podwykonawcy,
Lp. Nazwa części zamówienia

o ile jest znany

1)

2)

1.

8) Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu

pozyskania niniejszego zamówienia,

9) Ofertę składamy [we własnym imieniu] I [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o zamówienie] j!

10) Wadium zostało wniesione w formie

Zwrotu wadium należy dokonać na konto Nr

11) Renowację kanalizacji deszczowej wykonamy metodą/metodami:

Załączniki:

2

3

4

5

/ niepotrzebne skreślić I usunąć I ew. uzupełnić
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