Radomsko, 06.10.2017 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

Dotyczy: „Naprawa - renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Jana Pawła II metodą rękawa
szklanego wraz z renowacją studni kanalizacyjnych ”
W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy Zamawiający przedstawia
następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dysponuje filmem z inspekcji TV kanałów przewidzianych do renowacji, jeśli
tak uprzejmie prosimy o ich udostępnienie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada filmu z inspekcji TV przedmiotowego kanału.
Pytanie 2:
Prosimy o podanie głębokości studni przewidzianych do renowacji w przedmiotowym
postępowaniu, z uwagi na brak możliwości odczytania niniejszych danych z załączonych map.
Odpowiedź:

Głębokość studni przewidzianych do renowacji.
S1 221,77 / 217,73
S2 221,15 / 217,68
S3 221,07 / 217,65
S4 220,82 / 217,67
S4a 220,42 / 217,42
S5 220,64 / 217,37
S6 220,77 / 217,19
S7 220,83 / 217,04
Pytanie 3:
Uprzejmie prosimy o podanie ilości osadów wypełniających kanały przewidziane do renowacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie podać ilości osadów wypełniających kanał przewidziany do
renowacji.
Pytanie 4:
Prosimy o dopuszczenie, w celu spełnienia wymogu opisanego w pkt. III.l.a/ posiadania wiedzy i
doświadczenia również z renowacji sieci kanalizacji deszczowej i/lub ogólnospławnej, a nie
wyłączenie sanitarnej. Wykonanie renowacji na sieciach kanalizacji deszczowej i/lub
ogólnospławnej, w uwagi m.in. na ilość i zmienność ilości ścieków, wymaga tożsamego lub
większego doświadczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza referencje w renowacji kanalizacji deszczowej i/lub ogólnospławnej.

Pytanie 5:
Prosimy o weryfikację zapisu pkt. I.1 tiret Renowacja kanalizacji o treści „...o maksymalnej
grubości ścianek jw." poprzez jego usunięcie, z uwagi na brak podania przez Zamawiającego
maksymalnych grubości ścianek rękawa. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, iż Zamawiający podał
minimalny wymóg sztywności odwodowej i to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
prawidłowy dobór grubości ścianki, w taki sposób, aby owy wymóg spełnić.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że minimalna grubość rękawa po utwardzeniu nie może być mniejsza niż
4,4mm.
Pytanie 6:
Czy w przypadku niemożliwości wykonania prac w sposób bezwykopowy, z uwagi na stan kanału
lub ewentualne kolizje, oprócz wskazanego w specyfikacji odcinka pomiędzy studniami S.6 - S.7 o
długości około 8-12 m, ewentualne prace wykopowe, zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe lub
zamienne za które Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie?
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale I ust.4 SIWZ, nie przewiduje udzielenia
zamówień uzupełniających. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia podane w ofercie przez
Wykonawcę jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Pytanie 7:
Prosimy o odstąpienie od wymogu, opisanego w pkt. I. 1 tiret Renowacja kanalizacji, instalacji
krótkiego rękawa tzw. pakera, we wszystkich miejscach, w których Wykonawcy dokonał
frezowania z uwagi na to, iż nie istnieje technologiczne uzasadnienie wykonywania dodatkowego
wzmocnienia istniejącego kanału w miejscach frezowania, a doświadczony Wykonawca po
wykonaniu czyszczenia i inspekcji jest w stanie określić miejsca, gdzie ewentualnie takiego
wzmocnienia należy dokonać.
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wymogu instalacji pakera.
Pytanie 8:
W §10 Załącznika nr 6 do SWIZ (wzór umowy) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia
od niniejszej umowy w przypadku utraty ważności któregokolwiek z zezwoleń załączonych do
oferty. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, jakie zezwolenia Zamawiający ma na myśli, tym bardziej,
że Zamawiający nie sprecyzował wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany
wykazać w sposób szczególny.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla w §10 Załącznika nr 6 do SIWZ (Projekt umowy) zapis o brzmieniu:
„c) utraci ważność którekolwiek z zezwoleń załączonych do oferty i Wykonawca nie przedstawi
następnego”.
Pytanie 9:
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie na całym odcinku przewidzianym do renowacji kanalizacji
metodę bezwykopową z zastosowaniem rękawa filcowego nasączonego żywicami poliestrowymi
utwardzanego termicznie.
Odpowiedź:
Nie wyrażamy zgody na renowację kanalizacji sanitarnej przy użyciu rękawa filcowego
nasączonego żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie.
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