BZP.271.14.2017

Będzin, dnia 14.06.2017 r.
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Miasto Będzin reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Będzina z siedzibą
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin
Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zabudowa dwóch separatorów z osadnikiem
na terenie Miasta Będzin oraz opracowanie operatów wodnoprawnych dla istniejących
wylotów kanalizacji deszczowej W4 i W7”.
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania:
PYTANIE 1: W załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej brak profilu dla separatora W7.
Prosimy o uzupełnienie.
ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający udostępnił w postępowaniu całą dokumentację, którą posiada.
PYTANIE 2: W związku z charakterem inwestycji zwracamy się z prośbą o udostępnienie
dokumentacji geologicznej/geotechnicznej dla tego obszaru. Brak informacji na temat
występujących warunków gruntowo-wodnych powoduje, iż oferenci muszą wliczyć w cenę
ryczałtową duże ryzyko. Skutkowało to tym, iż najtańsze w poprzednich postępowaniach oferty
przekraczały kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający udostępnił w postępowaniu całą dokumentację, którą posiada.
PYTANIE 3: Czy wskazane w projekcie rozwiązanie separatora substancji ropopochodnych
stanowi jedyne dopuszczone przez Zamawiającego? Na rynku występują tańsze rozwiązania
spełniające swoje zadanie wykonane w zbiornikach z betonu/żelbetu lub zbiornikach stalowych.
Nadmieniamy, iż rozwiązanie wskazane w projekcie narusza zasady uczciwej konkurencji.
Na jakiej zasadzie oceniana będzie równoważność zastosowanego rozwiązania?
ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający informuje, iż tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia,
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach.
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PYTANIE 4: Jeżeli Zamawiający potwierdzi, iż rozwiązanie wskazane w projekcie stanowi jedyne
możliwe do realizacji, prosimy o udostępnienie projektu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem
lub potwierdzenie, iż nie jest konieczne stosowanie konstrukcji dociążającej.
ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający informuje, iż tam gdzie w opisie przedmiotu zamówienia,
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach.
PYTANIE 5: Czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę dla zakresu
robót objętego zamówieniem? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie.
ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający zgłosił zamiar rozpoczęcia robót budowlanych objętych
zamówieniem do Starosty Będzińskiego. Zamawiający udostępnia decyzje dot. zgłoszenia
robót w załączeniu.
PYTANIE 6: Czy Zamawiający ma pewność, iż stan techniczny istniejących kanałów gwarantuje,
iż jest możliwa zabudowa nowych urządzeń na tych ciągach?
ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 10 lat nie odnotował żadnych
awarii na odcinkach kanalizacji w miejscu, której na nastąpić zabudowa separatora.
PYTANIE 7: Czy projekt budowlany podlegał uzgodnieniom przez zarządcę drogi, właściciela
działki, na której zlokalizowany jest projektowany separator oraz KZKGOP? Czy Zamawiający
dysponuje uzgodnieniami z właścicielami sieci znajdujących się w rejonie robót?
ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z Tauron (uzgodnienia załączone
do postępowania przetargowego). Informujemy iż w zakres robót wchodzi opracowanie,
zatwierdzenie i wykonanie organizacji ruchu w uzgodnieniu z KZK GOP, w związku
z zabudową separatora w ulicy 11 Listopada i całkowitym jej zamknięciem przed wjazdem
na Aleje Kołłątaja. Jeżeli w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność
uzyskania stosownych zgód, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych podmiotów, w tym
organów administracji, wykonawca zobowiązany jest do ich uzyskania na własny koszt. Jeżeli
w związku z realizacją przedmiotu umowy pojawi się konieczność przeprowadzenia
postępowań administracyjnych, koszty z nimi związane poniesienie wykonawca.
PYTANIE 8: Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji
zabezpieczenia wykopu ściankami szczelnymi z grodzic.
ODPOWIEDŹ 8: Zamawiający udostępnił w postępowaniu całą dokumentację, którą posiada.
Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
WICEPREZYDENT MIASTA
Rafał Adamczyk
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