									Ożarów dnia 04.07.2014
BIII.271.8.2014
						Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


Dotyczy postępowania:BIII.271.8.2014 Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów etap II

Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:

Pytanie 1
W specyfikacji dotyczącej rewitalizacji miasta Ożarów w przedmiarach dotyczących oświetlenia  znajdują się dwa elementy:
1.       Przebudowa oświetlenia ulicznego – Osiedle Wzgórze  Ożarów
2.       Oświetlenie Ożarów ul. Stodolna
3.       Natomiast w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia występują 3 elementy 
Tj.:

OŚWIETLENIE
a)      Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stodolna oraz przed technikum. 
b)      Wymiana słupów oświetleniowych wraz z lampami, teren wokół garaży,
c)      Wymiana lamp oświetleniowych przy ul. Leśnej wzdłuż stadionu

Poz a jest czytelna
Poz b rozumiemy iż dotyczy to Osiedla Wzgórze Ożarów
Poz c  nie wiadomo o co chodzi

Prosimy o wyjaśnienie różnic i ewentualnie podanie ilości lamp do wymiany przy ul Leśnej
Odpowiedź 1 
Wymiana lamp oświetleniowych ujęta jest w przedmiarze robót :
Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych 
Dz.1.3 droga powiatowa oraz chodnik -ul.Leśna 
poz.30 kalk. własna wymiana 4 szt latarni oświetleniowych

Pytanie 2
Realizacja przedmiotu zamówienia przypada na okres Jesień-zima-wiosna.
Jest to najmniej korzystny okres na tego typu roboty budowlane. Co w przypadku 
długotrwałego okresu zimowego ( mróz, obfite opady śniegu ). Czy jest możliwe 
przedłużenie terminu zakończenia budowy. Jeżeli tak, to o ile.
 Odpowiedź 2 
Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu umowy z uwagi na podpisane już umowy 
z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskie gdzie sztywno określają terminy zakończenia projektu.
Pytanie 3
Na przedmiotowym zadaniu jest do wykonania 264 sztuk studni betonowych wodomierzowych
DN 1200. Czy jest możliwe zastąpienie studni wodomierzowych betonowych na gotowe,
z pełnym wyposażeniem, studnie PE DN 1000 h-1500 wodomierzowe, z pokrywą PE ocieploną styropianem.
Odpowiedź 3
Zamawiający dopuszcza zamianę 264 studni betonowych wodomierzowych na gotowe z pełnym wyposażeniem studnie PE DN 1000-1500 wodomierzowe z  włazem obsadzonym na pierścieniu (w pasach zieleni typ lekki do 12,5T w pasach jezdnych typ ciężki D40T)
 
Pytanie 4
W warunkach udziału w postępowaniu jednym z wymogów jest wykonanie jednej roboty
budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych każda, polegającej na budowie
sieci wodociągowej z rur PE. Czy warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykażemy
wykonanie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 1 mln złoty z rur żeliwnych lub PVC.
Odpowiedź 4
Zamawiający nie dopuszcza spełnienia warunku wykonania sieci wodociągowej z rur żeliwnych lub PCV 
o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych. 

Pytanie 5

W dokumentacji projektowej zostały przedstawione parametry nawierzchni poliuretanowej charakterystyczne tylko dla jednej nawierzchni konkretnego producenta, który współpracuje z ograniczoną ilością wykonawców, przez co została ograniczona liczba firm, która może brać udział w przedmiotowym postępowaniu. 
Mając na uwadze powyższe, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania nawierzchni poliuretanowej o niżej przedstawionych parametrach: 
- Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) 1,08 
- Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 140 
- Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) 48 
- Ścieralność, aparat Stuttgart (mm) 0,09 
- Ścieralność, aparat Tabera (g) < 1,2 
- Odkształcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 1,8 
- Współczynnik poślizgu 
- mokra 0,33 
- sucha 0,50 

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej nawierzchni poliuretanowej o przedstawionych parametrach, należy przyjąć nawierzchnię o  parametrach przedstawionych w dokumentacji projektowej.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię z trawy syntetycznej o niżej podanych parametrach: 
- Wysokość włókna trawy 12 mm 
- Typ włókna całej powierzchni boiska: monofilowy 
- Ciężar włókna trawy: 8250 Dtex 
- Gęstość trawy: 529 200 włókien 
Nawierzchnia posiada następujące dokumenty: 
· Karta Techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 
· Certyfikat Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF – kategorii 3 
· Wyniki badania specjalistycznego laboratorium np. Labosport, potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni · Autoryzacja producenta wystawiona dla wykonawcy na dana inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
Odpowiedź 6

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej o przedstawionych parametrach, należy przyjąć nawierzchnię o  parametrach przedstawionych w dokumentacji projektowej
Pytanie 7

W zakresie odtworzenia nawierzchni w pozycji 210 są piłkochwyty przy boisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 2x15 mb, czy boisko to jest ogrodzone jeśli tak prosimy o podanie rodzaju i długości ogrodzenia.    
Odpowiedź 7
Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach o wysokości 4m, szerokości 22 m.

Pytanie 8

W ostatnich latach kanalizacje sanitarne w technologii rur kamionkowych wykonywane były bardzo rzadko, częściej projektowano sieci z rur PP czy PCV. Dlatego tylko nieliczne firmy w ciągu ostatnich pięciu lat mogły zdobyć wymagane w SIWZ doświadczenie.
W związku z tym w celu ułatwienia uczciwej konkurencji prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu SIWZ pkt. VIII. 1.b) myślnik pierwszy na następujący:
- co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 4mln złotych każda, polegającą na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie kanalizacji sanitarnej/deszczowej z rur kamionkowych/PCV/PP zrealizowaną w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną. 
Odpowiedź 8
Zamawiający nie zmienia warunku w tym zakresie.
Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy udziały procentowe dotyczące faktur częściowych podane w SIWZ pkt. VII.A. oraz Umowie pkt. 4.7. należy przyjmować jako procent wartości umownej, tzn.
I płatność – 30.09. – max 20% wartości umowy
II płatność – 30.12. – max 40% wartości umowy
III płatność – 30.03.2015 – max do 20% wartości umowy
IV płatność – do 30.05.2014 – faktura końcowa.

Odpowiedź 9
Wyjaśniamy, że udziały procentowe będą dotyczyły wartości umownej czyli ceny ofertowej.
Pytanie 10
Prosimy o zmianę nazwy zadania na Załączniku nr 5a do siwz: Lista podmiotów, ponieważ podana nazwa dotyczy innego zadania.
Odpowiedź 10 
Zamawiający dokonuje zmiany nazwy załącznika Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na załącznik nr 7 dla zadania Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa etap II

Pytanie 11
Czy zamawiający jako rozwiązanie równoważne do rur kamionkowych uzna rury polimerobetonowe stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim?
Uzasadnienie:
Rury polimerobetonowe to bezcementowe betony żywiczne (PRC – polimer concrete), otrzymane przez zmieszanie syntetycznych żywic z odpowiednio dobranym kruszywem kwarcowym o różnych frakcjach uziarnienia od 0 do 4 mm.
Oferowane przez P.V Prefabet Kluczbork S.A. rury polimerobetonowe mają wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i aprobaty, a nadzór jakości prowadzony jest przez urząd ds. certyfikacji materiałów MPA w Dortmundzie i austriacki instytut badawczy OFI. Rury polimerobetonowe to nowoczesny i innowacyjny produkt w dziedzinie techniki kanalizacyjnej, sprawdzony od prawie 50 lat w najciężych warunkach eksploatacyjnych (np. przemysł chemiczny, rafineryjny, przetwórstwa spożywczego, utylizacja ścieków komunalnych i przemysłowych) z powodzeniem stosowany na terenie całych Niemiec a od kilku lat również na terenie Polski.
Szerokiemu zastosowaniu opisywanych rur sprzyjają ich korzystne właściwości wytrzymałościowe i wysoka odporność chemiczna.
Mocna, twarda żywica w połączeniu z minerałami kwarcowymi zapewnia dużą wytrzymałość na ściskanie i zgniatanie, co pozwala na układanie rur polimerobetonowych na dużych głębokościach. Polimerobeton jest materiałem charakteryzującym się bardzo wysoką odpornością na korozję, szczelnością mechaniczną i trwałością.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż systemy rur polimerobetonowych gwarantują uzyskanie co najmniej takich samych parametrów techniczno – eksploatacyjnych jak rury kamionkowe.
Pragniemy również podkreślić, iż przy użyciu przeciskowych rur polimerobetonowych zostało z powodzeniem zrealizowanych wiele inwestycji na terenie całej Polski, m.in. Poznań, Warszawa, Wrocław, Białystok.
Jeśli Zamawiający nie umożliwi oferowania w przedmiotowych zadaniach rur kanalizacyjnych wykonanych z polimerobetonu prosimy o uzasadnienie tej decyzji z podaniem merytorycznych jej powodów.

Odpowiedź 11
Zamawiający nie uznaje rur polimerobetonowych jako równoważnych do rur kamionkowych przyjętych w projekcie , należy przyjąć rury kamionkowe o  parametrach przyjętych  w dokumentacji projektowej.
Pytanie 12
Opisane parametrem technicznym, w zamieszczonej dokumentacji przetargowej tj. projekcie budowlanym, opisie technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z PP/GFK – wkładki tworzywowe zabetonowane w dolnych częściach studni betonowych, wskazują tylko na jednego producenta tych wkładek do betonowych studni, co jest niezgodne z art. 29 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych.
Wobec powyższego, czy Zamawiający, dopuści do stosowania, studnie betonowe/żelbetonowe, w których dolnych częściach, zabetonowana wkładka tworzywowa, wykonana zostanie zamiennie z poliuretanu (tj. PU)?
Odpowiedź 12
Zamawiający nie dopuszcza do stosowania wkładek zamiennych z poliuretanu. Na chwilę obecną na rynku polskim istnieją co najmniej trzy firmy produkujące wkładki ujęte w projekcie.
Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno – asfaltowych wg. Aktualnych Wymagań Technicznych WT – 2 i WT – 1  2010? Przywołane stare normy w specyfikacjach technicznych dotyczących projektowania i wykonania nawierzchni asfaltowych maja status norm już wycofanych.
Odpowiedź 13
Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnych wymagań WT-2 i WT-1 2010
Pytanie 14
Prosimy o określenie kategorii ruchu na nawierzchniach objętych zakresem niniejszego zamówienia.
Odpowiedź 14
Zamawiający określa kategorię ruchu dla dróg objętych odtworzeniem nawierzchni KR-1

Pytanie 15
Jaka jest prawidłowa nazwa Zadania, na którą należy wystawić wadium? Istnieje rozbieżność między nazwą podaną w SIWZ a drukiem oferty i załącznikami.
Odpowiedź 15
Prawidłowa nazwa zadania : Kompleksowa Rewitalizacja miasta Ożarowa II etap

Pytanie 16
Prosimy o zamieszczenie brakujących przedmiarów na wykonanie robót wskazanych w SIWZ Rozdz.II pkt.1 Zagospodarowanie terenu – pozostałe obiekty:
lit.q) – Odbudowa boiska trawiastego przy stadionie na ul. Leśnej,
lit.r) – Wykonanie EKO DRIVE? przed sklepami na pasażu,
lit.t)– Teren Technikum – odbudowa nawierzchni boiska sportowego – asfalt.
Odpowiedź  16
Przedmiary robót :
a)Odbudowa boiska trawiastego przy stadionie ul.Leśnej  ujęte jest w przedmiarze:
-Budowa sieci wodociągowej
Dz.5 -Odbudowa nawierzchni trawiastej 
poz. 95-96
b) odbudowa nawierzchni boiska sportowego –asfalt ujęte jest w przedmiarze:
odtworzenie nawierzchni po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych 
Dz.1 drogi dojazdowe przy zespole Szkół im.M.C.Skłodowskiej
Poz.1-2
c) wykonanie Eko-draive przy pasażu ujęte jest w przedmiarze 
odtworzenie nawierzchni po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych 
Dz.1.14 pasaż handlowy od ulicy Stodolnej
Poz.188 dotyczy wykonania ścieków z elementów prefabrykowanych o gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem
Pytanie 17
Dot. SIWZ Rozdz. VII.A. Faktury częściowe – płatności. Prosimy o skorygowanie zapisu w treści SIWZ:
     PŁATNOŚCI
     I płatność – 30.09 – max. 20% - ceny ofertowej
     II płatność – 30.12. – max. 40% - ceny ofertowej
     III płatność – 30.03.2015 – max do 20% - ceny ofertowej
     IV płatność – do 30.05.2015 – faktura końcowa – 20% ceny ofertowej.
Odpowiedź 17
Zamawiający koryguje zapisy SIWZ dotyczące płatności na następującą treść:
     PŁATNOŚCI
     I płatność – 30.09 – max. 20% - ceny ofertowej
     II płatność – 30.12. – max. 40% - ceny ofertowej
     III płatność – 30.03.2015 – max do 20% - ceny ofertowej
     IV płatność – do 30.05.2015 – faktura końcowa – 20% ceny ofertowej.

Pytanie 18
Większość producentów deklaruje że studnie wykonane z elementów betonowych można stosować do głębokości 6m bez konieczności wykonywania obliczeń sprawdzających. W związku z tym proszę o informację na temat konieczności stosowania kręgów pośrednich żelbetowych w tak płytkich studniach jak w przedmiotowej dokumentacji.
Odpowiedz 18
Konieczność stosowania kręgów pośrednich wynikają z różnych wysokości studni . Studnie mają być zbrojone żelbetowe. Ilość zbrojenia przewiduje polska norma.


Pytanie 19
Norma DIN 4034 cz I określa kształt i wymiary złączy elementów prefabrykowanych ale nie określa rodzaju stosowanych uszczelek.
Zaprojektowane rozwiązanie łączenia elementów w postaci uszczelki zintegrowanej oraz elementu topsel Basic dla wyrównania obciążeń, podnosi znacząco koszt zakupu materiałów, oraz bardzo ogranicza krąg potencjalnych dostawców studni.
	Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania standardowego, w którym to uszczelka klinowa spełnia zadanie zapewnienia szczelności złącza, natomiast ułożona na stykach zaprawa klejowa odpowiedzialna jest za równomierne przenoszenie obciążeń?

Czy zamiast uszczelki zintegrowanej oraz elementu topseal basic, zamawiający dopuszcza zastosowanie uszczelki luźnej z płaszczem samosmarującym oraz zintegrowanym elementem do przenoszenia obciążeń?
Odpowiedz 19
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie rozwiązania standardowego w której to uszczelka klinowa spełnia zadanie zapewnienia szczelności złącza , natomiast ułożona na stykach zaprawa klejowa odpowiedzialna jest za równomierne przenoszenie obciążeń.
Zamawiający dopuszcza zamiast uszczelki topsel Basic , zastosowanie uszczelki luźnej z płaszczem samosmarującym oraz zintegrowanym elementem do przenoszenia obciążeń.


Pytanie 20

W celu zapewnienia prawidłowego hydraulicznego ukształtowania kanałów i włączeń dopływów oraz zapewnienia trwałości elementów dennych dokumentacja zakłada zastosowanie wkładek PP/GFK. Takie rozwiązanie podnosi koszt studni o kilkadziesiąt procent, co wydaje się niezasadne z punktu widzenia odniesionych korzyści.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie znacznie tańszego rozwiązania równoważnego w postaci dennic z kinetami monolitycznymi PERFECT, wykonanych jako jeden odlew z betonu samozagęszczalnego? Klasa betonu C40/50, nasiąkliwość poniżej 5% oraz zastosowanie cementu siarczanopodobnego (HSR) umożliwia stosowanie tych wyrobów w środowisku agresji chemicznej wywołanej rozkładem białek, majacej miejsce w przypadku źle wentylowanych kanałów sanitarnych. Trwałość tego rozwiązania szacowana jest na ponad 100 lat. 
Odpowiedz 20
Zamawiający nie dopuszcza dennic z kinetami monolitycznymi PERFECT, zastosowane mają być dennice z  wkładką  z PP lub GPR  zlane na etapie prefabrykacji co zapewnia wielokrotnie dłużą żywotność studni i  hydraulikę
Pytanie 21
Między zestawieniem odtworzenia nawierzchni a rysunkami zagospodarowania SA rozbieżności (w zestawieniu brak parkingów obok bloków 57, 20, 14, 15, chodników i drogi z kostki przed szkołą im. Edwarda Szylki, chodnik blok 45, 14, 15, 16, 17) – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedz 21
Wszystkie odtworzenia nawierzchni  określone w projekcie zagospodarowania ujęte zostały  w przedmiarach robót : Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych Przedmiar jest tylko elementem pomocniczym do wyceny robót . Oferent winien zapoznać się z projektem zagospodarowania  odtworzenia nawierzchni oraz terenem  i na tej podstawie winien dokonać wyceny robót.
Pytanie 22
Brak rysunku na parking przed młynem i chodnik na ulicy Pszenicznej prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedz 22
Zakres robót dotyczy odtworzenia nawierzchni , rodzaj  robót oraz ich wielkość podana została w przedmiarze :
Odtworzenie nawierzchni robót po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych 
Dz.24. nawierzchnia parkingu chodnik 
Poz.251-263 

Pytanie 23
Czy zakres inwestycji obejmuje wykonanie podziemnych pojemników na odpady i rozbiórkę istniejących?
Odpowiedz 23
Zakres inwestycji nie obejmuje wykonanie podziemnych pojemników na odpady i rozbiórki istniejących

Pytanie 24
Brak rysunku na ogrodzenie szkoły i przedszkola prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedz 24
Zakres robót dotyczy rozbiórki istniejącego  ogrodzenia i jego miejsce budowy ogrodzenia   ,na słupkach  i przęsłach podanych  w przedmiarze :
Budowa  ogrodzenia wzdłuż ulicy Stodolnej, Ostrowieckiej, od ulicy Stodolnej do budynku nr 13 i do przedszkola.

Pytanie 25
Czy zakres inwestycji obejmuje wykonanie odtworzenia nawierzchni i chodników w miejscach nie wykonywanej kanalizacji?
Odpowiedz 25
Zakres inwestycji obejmuje odtworzenie całkowite  nawierzchni  jezdni asfaltowych i chodników wskazanych  w projekcie zagospodarowania , poza w/w zakresem dodatkowo należy przyjąć  odtworzenia liniowe nawierzchni  z przywróceniem do stanu pierwotnego  na  szerokości minimum 2m na przyłączach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Pytanie 26
Czy możliwe jest wykończenie kinet studni z powłok epoksydowych?
Odpowiedz 26
Zamawiający nie dopuszcza wykończenie kinet studni z powłok epoksydowych.

Pytanie 27
Zgodnie z punktem 5.5.2.b projektu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót. Czy Zamawiający może zmienić umowę w punkcie dotyczącym wykonania umowy o zapis, że termin realizacji nowy może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, w których nie da się prowadzić robót budowlanych (intensywne opady deszczu, śniegu, niskie temperatury powietrza). Uzasadnienie ww. zapisu jest krótki termin wykonania umowy (10 miesięcy od dnia podpisania umowy), czas prowadzenia robót w okresie jesienno – zimowym, wczesnej wiosny oraz że wszystkie roboty są robotami zewnętrznymi.
Odpowiedz 27
Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu wykonania robót objętych umową
Pytanie 28
Prosimy o zestawienie zegarów kinet studni.
Odpowiedz 28
Informacje odnośnie kątów włączonych dopływów i  kanałów głównych można pozyskać i pomierzyć z projektu zagospodarowania mapy sytuacyjno wysokościowej przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej.
Pytanie 29
W specyfikacji jest 286 studni wodomierzowych, a w przedmiarach jest ich kilkadziesiąt ile należy przyjąć i czy można zastosować studnie wodomierzowe z tworzyw sztucznych?
Odpowiedz 29
Zamawiający dopuszcza zamianę 264 studni betonowych wodomierzowych na gotowe z pełnym wyposażeniem studnie PE DN 1000-1500 wodomierzowe z  włazem obsadzonym na pierścieniu (w pasach zieleni typ lekki do 12,5T w pasach jezdnych typ ciężki D40T)
Pytanie 30
Opisane parametrem technicznym, w zamieszczonej dokumentacji przetargowej tj.: projekcie budowlanym, opisie technicznym oraz specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót, z PP/GFK- wkładki tworzywowe zabetonowane w dolnych częściach studni betonowych, wskazują tylko na jednego producenta tych wkładek do betonowych studni, co jest niezgodne z art. 29 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuści do stosowania, studnie betonowe/żelbetowe, w których dolnych częściach, zabetonowana wkładka tworzywa, wykonana zostanie zamiennie z poliuretanu (tj.PU)?
Odpowiedź 30
Zamawiający nie dopuszcza do stosowania do stosowania wkładek zamiennych z poliuretanu.
Na chwilą obecną na rynku polskim istnieją trzy firmy produkujące wkładki ujęte w projekcie .
Jest to firma PREDL, Bentex reprezentowana przez firmę Marmurex oraz firma DVD.
Pytanie 31 
Czy Zamawiający dopuści do zastosowania studnie betonowe/żelbetowe (na kanalizacji deszczowej i sanitarnej”), w których zabetonowane wkładki tworzywa będą pochodziły od innego producenta co studnie, co przedłoży się na dwie osobne gwarancje na te elementy.

Odpowiedź 31
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek pochodzących od innego producenta , niż 
studnie betonowe
Pytanie 32
Czy Zamawiający dopuści do zastosowania uszczelki, zakładane na felce (zamki) elementów studni betonowych, jednakże zintegrowane tj. uszczelniające i kompensujące naprężenia (uszczelka typu DS.SDS), w jednej uszczelce co przedłoży się na dokładniejszy montaż studni na budowie?
Odpowiedź 32
Zamawiający dopuszcza zastosowanie uszczelki , zakładanej na felce (zamki) elementów studni betonowych, zintegrowanej tj. uszczelniającej i kompensującej naprężenia (uszczelka typu DS.SDV)
Pytanie 33
Czy Zamawiający dopuści do zastosowania wkładki do kinet studni z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym lub z poliuretanu
Odpowiedź 33
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie wkładek do kinet studni z Żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym  lub z poliuretanu, zastosowane mają być wkładki zgodnie z dokumentacją z PP lub GRP.
Pytanie 34
Prosimy o wskazanie (lub uzupełnienie) w SIWZ i projekcie umowy terminu płatności wynagrodzenia za wykonane prace.
Odpowiedź 34
Płatności będą dokonywane zgodnie ze wskazanym harmonogramem w Rozdz. VII.A, w terminie do 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej faktury w siedzibie Zamawiającego. (powyższy zapis znajdzie się również w umowie).
Pytanie 35
Art. 29 ustawy PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogący mi wpływ na sporządzenie oferty.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o załączenie, jako elementu SIWZ: ostatecznej decyzji, na podstawie której realizowany będzie przedmiot zamówienia (decyzja pozwolenie na budowę/ decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji pozwolenie wodnoprawne, obejmujących przedmiot zamówienia.
Odpowiedź 35
Zamawiający zamieszcza na stronie przedmiotowe dokumenty.


Pytanie 36
Dotyczy ust. 9 pkt. 9.1 Umowy :Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi na w/w zadanie wynosi 1 rok(zgodnie z KC) od daty odbioru końcowego.
Odpowiedź 36
Rękojmia zgodnie z Kodeksem Cywilnym, natomiast Zamawiający żąda udzielenia 5 lat gwarancji na przedmiot zamówienia.
Pytanie 37
 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisanych w STWOIRB  rur kamionkowych – rury  kamionkowe stosowane w metodach wykopu otwartego  produkowane zgodnie z normą PN – EN 295 o wytrzymałościach na zgniatanie jak zakłada dokumentacja projektowa, długości 2 metrw2 metrów w systemie połączeń C?
Uzasadnienie:
Zapisy SIWZ naruszają art. 29, pkt2, art.30, pkt 1-4, ustawy Prawo Zamówień  Publicznych, co uniemożliwia uczciwa konkurencję.
Zgodnie z art. 31 cytowanej ustawy, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Mając jednocześnie na uwadze zapis art. 29, pkt 2: „ Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” stwierdzam, że załączona do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera sformułowania wskazujące jednoznacznie na możliwość realizacji inwestycji przy zastosowaniu wyłącznie materiałów oferowanych przez jednego dostawcę, firmę Keramo – Steinzeug N.V. Oddział w Polsce a mianowicie wymaga się aby rury kamionkowe posiadały długość 2,5 metra oraz system połączeń C z uszczelką S. Chciałbym nadmienić, że tylko firma Keramo Steinzeug produkuje rury w długościach 2,5 metra z uszczelką S. Dodatkowo wymaga się parametrów technicznych dla rur kamionkowych, które mają być potwierdzone aprobatą IBDIM.
Norma PN – EN 295, która jest najważniejszym dokumentem odniesienia dla rur   kamionkowych mówi o wymienności rur produkowanych w tym samym systemie  połączeń dla którego wymiarem kontrolnym jest średnica wewnętrzna kielicha – takim   systemem jest system C.
Norma PN EN 295 rozróżnia zasadniczo połączeniowe klasyfikacje w zależności od  kielicha i bosego końca i nie przedstawia żadnych rodzajów połączeń takich jak: uszczelka K, S czy L. Za ukształtowanie rodzaju połączenia odpowiada producent. Rury i złączki zgodne z takim samym systemem połączeń, a zatem zgodne z takimi samymi wymiarami, można bezpośrednio wzajemnie zamieniać. Na przykład kształtka z uszczelką K może być połączona z rurami posiadającymi uszczelkę S, ponieważ obydwa rodzaje połączeń są zgodne z systemem połączeń C. Norma EN 295 nie wspomina jednakże ani słowa o nazewnictwie uszczelek.
Od strony konstrukcji system połączeń C składa się z miękkiej mieszanki poliuretanowej na bosym końcu i z twardszej mieszanki w kielichu. Uszczelka S posiada na końcówce pierścień uszczelniający SBR. Kielich jest wyszlifowany. Porównując materiały uszczelniające SBR (butadien styrenu) oraz poliuretanu w zakresie odporności chemicznej, to należy zakwalifikować poliuretan jednoznacznie jako bardziej wartościowy.
Wszelkie kształtki, połączenia giętkie i trójniki dostarczane są w systemie połączeń z uszczelką K. Stąd też mix systemu połączeń jest niejako z góry zaprogramowany.
 Co się zaś tyczy parametrów ponadnormowych chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że IBDIM nie wykonuje tego typu badań i nie posiada do nich akredytacji. Prosimy zatem o dopuszczenie rur o ww. parametrach ponadnormowych potwierdzonych przez akredytowany instytut.
Odpowiedź 37
Zamawiający nie dopuszcza rur kamionkowych oferowanych przez Państwa jako równoważnych do rur kamionkowych przyjętych w projekcie, należy przyjąć rury kamionkowe o parametrach przyjętych 
w dokumentacji projekty.
Pytanie 38
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i    doświadczenia (Rozdział VIII pkt. 1 ppkt.b) SIWZ) w części dotyczącej referencji na  przynajmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 4 mln złotych każda, polegająca na budowie/przebudowie/modernizacji/remoncie kanalizacji  sanitarnej jeśli roboty te wykonane były przy użyciu rur PCV. Ponieważ technologia wykonywania w/w robót z wykorzystaniem rur PCV jest   
analogiczna do robót w zakresie wykonywania kanalizacji sanitarnej przy użyciu  materiałów kamionkowych prosimy o potwierdzenie czy określone w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt b) SIWZ, wymagania dotyczące posiadanych referencji w zakresie wykonywania kanalizacji sanitarnej nie wpływają na ograniczenie konkurencji poprzez naruszenie Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Ustawy   Prawo Zamówień Publicznych.
Odpowiedź 38
Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunku w powyższym zakresie.
Pytanie 39
Dot. Przedmiaru robót odtworzeń nawierzchni
Na niektórych ulicach (m.in. ul. Kościuszki) przewidziano rozbiórkę krawężnika 20x30 (typ ciężki) oraz ułożenie w takiej samej ilości krawężnika 15x30 (typ lekki).  Prosimy o potwierdzenie, że w tych przypadkach należy zastąpić rozbierany  krawężnik typu ciężkiego, krawężnikiem  typu lekkiego.
Odpowiedź 39
Na ulicy Kościuszki należy rozebrać  krawężnik 20x30 i wbudować krawężnik 15x30
Pytanie 40
Dot. Przedmiaru robót odtworzeń nawierzchni
Prosimy poprawienie ilości betonu przeznaczonego na ławy pod krawężnik. Wg nas prawidłowo należy przyjmować 8m3 betonu na każde 100 mb układanego krawężnika. W przedmiarze przyjęto ok. 3,2m3 na każde 100mb układanego krawężnika. Jeśli jest  to możliwe, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół posadowienia krawężnika  wraz z ławą betonową.
Odpowiedź 40
Na ławy pod krawężnik na  każde 100 mb układanego  krawężnika należy przyjmować 
7,25 m3  betonu
Pytanie 41
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane roboty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie ujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej, ani przedmiarze robót?
Takimi robotami są np. roboty rozbiórkowe na drogach dojazdowych przy Zespole Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej.
Odpowiedź 41
Roboty rozbiórkowe typu - rozbiórka krawężnika, obrzeży , oferent winien ująć  w cenie rozbiórki  koszty ich wywozu i utylizacji we własnym zakresie. Roboty związane z frezowaniem nawierzchni, powstały destrukt zostaje do dyspozycji Zamawiającego , w cenie frezowania oferent winien ująć koszty jego wywozu  we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Roboty związane z rozbiórką kostki brukowej gr. 6 i 8 cm,  ułożenie ich na paletach  i odwóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie 42
W projekcie umowy, stanowiącym zał. Nr 6 do SIWZ, znajduje się zapis nakazujący wykonawcy spaletowanie kostki z rozbiórki i odwóz na bazę wskazaną przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie, palety przechodzą na własność Zamawiającego?
Odpowiedź 42
Palety wraz z kostką brukową rozbiórkową będą na własność Zamawiającego
Pytanie 43
Prosimy o podanie kategorii ruchu dróg, na których przewidziano odtworzenie nawierzchni (KR-1 do KR-6)?
Odpowiedź 43
Zamawiający określa kategorię ruchu dla dróg objętych odtworzeniem nawierzchni KR-1

Pytanie 44
W projekcie umowy, stanowiącym  zał. Nr 6 do SIWZ, znajduje się zapis:
„Wykonanie EKO DRIVE przed sklepami na pasażu”.
Prosimy o wyjaśnienie w/w zapisu.
Odpowiedź 44
Wykonanie Eko-draive przy pasażu ujęte jest w przedmiarze 
odtworzenie nawierzchni po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych 
Dz.1.14 pasaż handlowy od ulicy Stodolnej
Poz.188 dotyczy wykonania ścieków z elementów prefabrykowanych o gr. 15 cm na ławie betonowej z oporem
Pytanie 45
Dot. Przedmiaru robót odtworzeń nawierzchni poz. 272 i 273 d.1.2.6
Czy Wykonawca powinien dostarczyć nowe tablice i słupki, czy zamontować materiał pochodzący z demontażu.

Odpowiedź 45
Należy dostarczyć i zamontować nowe tablice i słupki
Pytanie 46
Dot. Przedmiaru robót odtworzeń nawierzchni poz. 275 d.1.2.6
Prosimy o wyjaśnienie, czy należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe czy grubowarstwowe (o strukturze regularnej, nieregularnej lub gładkie)
Odpowiedź 46
Należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe (o strukturze gładkiej)
Pytanie 47
Dot. Przedmiaru robót odtworzeń nawierzchni dział 1.1
Prosimy o potwierdzenie, że na placu przeznaczonym do ruchu pojazdów, znajdującym się przy Zespole Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej przewiduje się nawierzchnię z kostki gr. 6cm zgodnie z przedmiarem robót. Potwierdzenie, że na terenie w/w zespołu szkół nie przewiduje się ułożenia krawężników betonowych.
Odpowiedź 47
Na drogach dojazdowych przy zespole Szkół im. M. Curie Skłodowskiej przewiduje się nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych warstwa profilująca (wiążąca) gr. 4 cm 
 po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej gr 4 cm po zagęszczeniu, na chodnikach  i  dojściach należy zastosować kostkę brukową gr. 6 cm , natomiast na placach kostkę brukową gr 8 cm.
Pytanie 48
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek określający zakres robót odtworzeniowych na ul. Pszenicznej.
Odpowiedź 48
Zakres robót dotyczy odtworzenia nawierzchni , rodzaj  robót oraz ich wielkość podana została w przedmiarze :
Odtworzenie nawierzchni robót po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych 
Dz.24.ul.Pszeniczna - nawierzchnia parkingu chodnik 
Poz.251-263 

Pytanie 49
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.03.05.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych podaje wymagania dla mieszanek mineralno – asfaltowych z przeznaczeniem na wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej zgodnie z wycofaną normą.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie i wykonanie nawierzchni asfaltowych zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi tj.: WT-1 i WT-2 2010.
Odpowiedź 49
Zamawiający dopuszcza  na projektowanie i wykonanie nawierzchni  mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnych wymagań WT-1 i WT-2 2010


Pytanie 50
W warunkach udziału w postępowaniu jednym z wymogów jest wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych każda, polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE. Czy warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykażemy wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE.
Odpowiedź 50
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. 
Pytanie 51
W warunkach udziału w postępowaniu jednym z wymogów jest wykonanie jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 mln złotych każda, polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE. Czy warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykażemy wykonanie sieci wodociągowej z rur PE wykonanej w roku 2007 o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł. 
Odpowiedź 51
Zgodnie z SIWZ oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie. Zmiana warunku w tym przypadku jest niedopuszczalna. 
Zamawiający informuje, że nie widzi potrzeby przedłużania terminu składania ofert. Odpowiedzi powyższe są tylko uszczegółowieniem SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, nie wprowadzają, żadnego nowego zakresu robót.
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