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Pro.iekt Wspól,finansowany prżez Unję EUropejską ze środkóW Funduszu spójności

W famach Programu lnfrastruktura iŚrodowisko
,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ściekóW w Piotrkowie Trybunalskim" Pols.01_01.00-00-003/07

PiotrkóW Trybunalski, 23,o1,2o1 5r,

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
sPz.271,74.2014
Dotyczy: postwowania na |Mykonanie zadania: ,,Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych
- kanał tloczny", będącego częściąprojekfu pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego częśćprogramu operacyjnego
,,lnfrastrul<tura iśrodowisko" wspólnotowej pomocy strulłuralnej W ramach Funduszu spójności
Po l s.
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Czy Zamawiąący pzewiduje możliwośó- a jeżeli tak o ile

- wydłużeniaterenu realizacji
pzedmiotu zamóWienia ?
Z dośWiadczeń wyniesionych z realizaąi o podobnym charakteże prawdopodobnym jest
możliwośólvystąpienia sytuacji, w której po wyczyszczeniu, pżeprowadzeniu inspekcji
ielewizyjnej oraz dokonaniu oceny istniejącego stanu rurociągu poddawanego renowacji zajdzie
potrzeba np. zastosowania technologii zamiennych lub użycia materiałów innych niż
pzewidziane W dokumentacji projektowej, co spowoduje potżebę Wydłużenia czasu
niezbędnego na realizację zadania.
Ponadto może np. dojśćdo sytuacji - opisanej w pkt. ll. 6 ROZDZ|AŁU lll - w któĘ Właściciele
terenów pzewidzianych pod inwestycję wycofują się z udzielonych wstępnych zgód, w związku
z czym zajdzie konieczność ponownego dokonania uzgodnień co może wpłynąó na Wydłużenie
czasu realizacji.
Odpowiedź:

ZmawiĄący nie zamieza dokonaó zmiany S|WZ w zakresie pkt Vlll (Termin wykonania
zamóWienia). Natomiast kwestia moźliwościzmiany umowy W trakcie jej realizaĄi, W tym także
W odniesieniu do terminu realizaĄi zamówienia została precyzyjnie określonaw klauzuli 22.4
Warunków Szczególnych Kontraktu.
Pńanie 2:
dopuszczalnym byłoby wykonanie renowacji bezwykopowej na częściodcinków
Wchodzących W zakres przedmiotu zamóWienia metodą reliningu tj. ułoźenieWewnątż starego
rurociągu paneli GRP lub nowego pzewodu rurowego z polietylenu i wypełnieniu przestzeni
międzyrurowych masą iniekcyjną?
Zastosowanie powyższej metody zamiennej wskazane byłoby w miejscach, w których utrudniony
byłby dojazd specjalistycznego splzętu do renowacji rękawa oraz tym gdzie Występuje duży

Czy

napływ wód gruntowych.

Ponadto dopuszczenie drugiej metody renowacji pozwoliłoby na równoległe prowadzenie prac
dwoma różnymi metodami na kilku różnych odcinkach.

odpowiedź:

ZamawiĄący nie dopuszcza wykonania prac

w

technologii reliningu polegających na
ułożeniu nowego rurociągu wewnątrz istniejącego iwypełnieniu przestżeni między rurowej
masą iniekcyjną. Prace należy Wykonać w technologii spełniającej wszystkie wymagania
zawańe W SIWZ wr az załączn ikami i modyf ikacjam i.

Pńanie

3:

Czy ZamawiĄący dopuszcza zmianę

Wymaganych warunków udziału
posiadania
dotyczących
wiedzy i doświadczenia?

W

postępowaniu

Uważamy, że ograniczenie WymogóW referencyjnych opisanego dla zamóWienia 1jedynie do
kanału tłocznego jest niepotzebnym ograniczeniem dostępu do realizacji zadania firmom
posiadającym stosowne dośWiadczenie zdobyte przy wykonywaniu renowacji rękawem na dużo
Większych średnicachkanałóW grawitacyjnych. Właściwymbyłoby dopuszczenie firm, które
posiadają dośWiadczenie W renowacji rurociągów min 800 mm i długościminimum 1000m
metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa uszczelniająco - wzmacniającego,

W pzypadku

uznania powyższych argumentów proponujemy zmianę Warunków udziału
posiadania
dotyczących
niezbędnej Wiedzy i dośWiadczenia W następujący sposób:

a) Wykaże co

najmniej dwa róźne zamóWienia (Wykonane W okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest
krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem pżedmiotowi niniejszego zamówienia
tj. roboty budowlane których pzedmiotem była renowacja rurociągów metodą
bezwykopową, z których to zamóWień pźynajmniej jedno dotyczyło:
- renowacji kanału sanitarnego lub deszczowego o średnicy co najmniej Dn 800mm
i długościminimum ,l000m z zasiosowaniem rękawa uszczelniająco - vfzmacniającego
(Wykładziny niezależnej z materiału utwardzanego na miejscu o parametrach co najmniej:
sztywnośćobwodowa krótkoterminowa nie mniejsza niż 2 kN/m2) o Wańości robót
budowlanych co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto.

Odpowiedź:
ZamawiĄący nie dopuszcza zmiany warunków udziału w postępowaniu na zaproponowane
pżez wykonawcę.
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