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Dotyczy przetargu nieograniczonego na: BUDoWĘ KANAL|ZACJ| SAN|TARNEJ W UL. sŁoWAcK|EGo
oRAz W UL|cAcH PRZYLEGŁYCH WRAZ z PRZEDŁUZEN|EM KoLEKToRA NR ||| W P|oTRKoW|E
TRYBUNALSK|M, sTANoW|ĄcĄ cZĘśĆ ZADAN|A: ,,RoZBUDoWA KANAL|ZACJ| SAN|TARNEJ oRAZ
BUDoWA s|EcI WoDoc|ĄGoWYcH,, W RAMACH PRoJEKTU PN. ,,MoDERN|ZACJA I RozBUDoWA
oczYsZczALN| ŚC|EKÓW W P|oTRKoW|E TRYBUNALSK|M,,, sTANoW|ĄcEGo czĘśĆ PRoGRAMU
oPERACYJNEGo,,tNFRASTRUKTURA |ŚRoDoW|sKo" WSPÓLNoToWEJ PoMocY STRUKTURAINEJ W
RAMACH FUNDUszU sPÓ]NoścI PoIs.o1.01'oo.oo.oo3/07

1. P$onie
Czy optaty za zajęcie pasa drogowego będq pobierane ty|ko od zajęcia w ce|u wykonania sieci
Wod.kan, czy równleż w ceIu odtworzenia nawierzchni?

odpowiedź (1l
opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane będq w obu przypadkach.

2. Pvtanie
czy zamawiający pos|ada Projekt Wykonawcży dotyczący rozbiórek i odtworzenia nawierzchni
drogowych, chodników i poboczy dróg i uIic, w których przebiega projektowana sieć
kanalizacy.jna. .leże|i Zamawiajqcy nie posiada takiego prójektu ty|ko zapisy w Specyfikacji
Technicznej WS-07.00.00 "Roboty drogowe" to prosimy o podanie dodatkowo:
a) kategorii ruchu dróg i ulic, w których przebiegajQ projektowane sieci wod - kan (np.

KR1 . . .  KR6)
b) czy stan techniczny istnieiacvch nawierzchni drogowych, chodników i poboczy dróg i u|ic,

W których przebiega proiektowana s ieć kana|izacyjna iWodociągowa spełnia wymagania
techniczne i wytrzymałościowe obowiqzujqce d|a danej kategorii ruchu?

c) podanie rodzajów i grubości Warstw konstrukcyjnych istnieiacvch dróg i uIic (tj.
podbudów, warstwy wiażacej iściera|nej,  kostki  brukowej i  innych).

odoowiedź (2)
Zamawiajacy nie posiada Projektów Wykonawczych dotyczqcych rozbiórek i odtworzenia
nawierzchni drogowych, chodników ipoboczy dróg iu|ic, W których przebiega pro'|ektowana
sieć kanaIizacyjna.
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odp. a) u|. Słowackiego - kategoria drogi - KR3, pozostałe u|ice (tj. ul. Dworska i u|' Zawodzie)
kategoria drogi - KR2,

odp. b) w większości przypadków stan techniczny nawierzchni drogowych, chodników oraz
poboczy przedmiotowych u| ic spełnia wymagania techniczne i  wytrzymałościowe
obowiQzujące d|a danej kategorii ruchu;

odp. c) tutejszy organ zarzqdzajqcy drogami tj. Miejski 1arzqd Dróg i Komunikacji nie posiada
szczegółowych danych odnośnie grubości poszczegó|nych Warstw konstrukcyjnych
przedmiotowych u l ic,

3. Pvtanie
Czy Wykonawca zatączajqcy referencje udostępnione przez inny podmiot musi temu
podmiotowi z|ecić do fizycznego wykonania części robót obejmujących proporcjonaIny zakres
wyma8anej wiedzy i doświadczenia zawodowego Wymaganego przez ZamaWiajqcego?

odpowiedź (3}
Przepis art.  26 ust.  2b. pzp stanowi, że ' 'Wykonawca może po|egać na wiedzy i  doświadczeniu,
potencjaIe technicznym, osobach zdoInych do wykonania zamóWienia Iub zdoInościach
finansowych innych podmiotów, nieza|eżnie od charakteru prawnego łqczqcych go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacj i  zobowiqzany jest udowodnić zamawiajqcemu, iż
będzie dysponowat zasobami niezbędnymi do reaI izacj i  zamówienia, W szczegó|ności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycj i  n iezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przY wykonaniu
zamówienia.. ' .Zacytowa na treść przepisu oznacza'  źe zamaWiajacy w ś|ad za ustawodawcą nie
może wymagać aby stosunek prawny, na podstawie któreBo udostępniana jest wiedza |ub
doświadczenie (potwierdzone referenc,iami), był stosunkiem podwykonawstwa Iub z|ecenia
wykonania okreś|onej części prac. Natomiast w trakcie postępowania przetargowe8o to na
Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia rzeczywistego dysponowania
udostępnianymi zasobami (udostępnianq wiedzq i  doświadczenie) w szczegó|ności poprzez
złoźenie stosownego pisemnego zobowiqzania, przy czym jeże|i forma i treść tego
zobowiqzania będq niewystarczajqce do udowodnienia udostępnienia 2asobóW (Wiedzy
idoświadczenia) negatywne skutki  W tym zakresie obciqżajq wykonawcę. Ponadto kwest ia
dysponowania udostępnianq wiedzq i  doświadczeniem (stosownie do przedłożonego
zobowiązania) będzie także podIegata weryf ikacj i  przez Inżyniera Kontraktu podczas reaI izacj i
urnowy.

UrZąd Miasla
Piolrkowa Trybunalskieqo
Jednoslka Rea|łzująca Pro]ek|
ul.Szkolna 28
97.300 Piotrków TrybunaIski

tel.: +48 44 732 76 95
te|'/lax: ł48 44 732 76 96
e.ńaIl: irp@pioIrkow-p|

www.oczyszcza niapiokkowpl

,., ., ,, I


