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Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania: „Rekonstrukcja bezwykopowa kanalizacji"
Na podstawie ust. 6 Zapytania ofertowego udzielam wyjaśnień treści zapytania
ofertowego do pytania, które wpłynęło 30 czerwca 2021 r. w poniższym zakresie:
Pytanie nr 1 – „…Zamawiający wskazał … wymogi w zakresie zastosowanego materiału,
z którego wykonany ma być rękaw, a także żywic jaką ma być nasączony i sposobu
utwardzania opisując m.in. we wskazanych dokumentach:
W pkt. 1.2) Wymogi materiałowe, iż rękaw musi spełniać wszystkie z opisanym wymagań
w tym w szczególności:
- f) moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego średnia wartość nie mniejsza niż Ed>20500N/mm2,
- g) sztywność obwodowa S powinna być wg PN-EN 1228 nie mniejsza niż 4kN/m2,
- j) odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona
poprzez tzw. Test Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,
- m) krótkotrwała wzdłużna wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 100 MPa wg
PN-EN ISO 527-4:2000,
- n) współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie wyższy niż 1,28
potwierdzony badaniami,
Wskazujemy, że tak sformułowane wymagania dotyczące rękawa naruszają zasadę
równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu, bowiem
ww. kryteria spełnia wyłącznie jeden producent (!). W ten sposób Wykonawcy zmuszeni
są skorzystać z oferty tylko tego właśnie producenta, co oczywiście wpływa na treści
przygotowywanej oferty i ogranicza zasadę konkurencyjności. Wykonawcy mogliby
bowiem skorzystać z ofert innych producentów dostępnych na rynku, których produkty
są równoważne w stosunku do produktów tego wyłącznego producenta. W tym
przypadku oferty sporządzane przez Wykonawców mogłoby zostać przygotowane i
skalkulowane w zupełnie inny sposób. Aktualne zaś wytyczne przedstawione przez
Zamawiającego wpływają w sposób oczywisty na swobodę działań Wykonawców
narzucając im wyłącznie produkty jednego producenta. W ten sposób Zamawiający za
pewno nieświadomie doprowadził do sytuacji, w której Wykonawcy zmuszeni są
skorzystać z oferty tylko tego właśnie producenta, co oczywiście wpływa na treści
przygotowywanej oferty i ogranicza zasadę konkurencyjności. Wykonawcy mogliby
bowiem skorzystać z ofert innych producentów dostępnych na rynku, których produkty
są równoważne w stosunku do produktów tego wyłącznego producenta i spełniają
wytyczne przedmiotowych norm m.in. PN-EN ISO 11296-4. W tym przypadku oferty
sporządzane przez Wykonawców mogłoby zostać przygotowane i skalkulowane w
zupełnie inny sposób. …

Wobec powyższego wnosimy o dokonanie zmian parametrów technicznych i
dopuszczenie zastosowania materiału – rękawa z włókna szklanego utwardzanego
promieniami UV nasączanego żywicą poliestrową o następujących parametrach:
1. Jako parametru wiodącego: sztywności obwodowej krótkoterminowej rękawa nie
mniejsza niż 4,0kN/m2
2. o module sprężystości wykładziny (krótkoterminowy) co najmniej E>12000
N/mm2 wg PN-EN ISO 178
Jednocześnie wnosimy o usunięcie współczynnika redukcji A i oraz współczynnika
ścieralności jako parametrów charakteryzujących dany materiał lub, ewentualnie,
ustalenie współczynnika redukcji A na poziomie 1,35 i współczynnika ścieralność nie
wyższego niż 0,15mm.
Produkty o wskazanych parametrach są równoważne w stosunku do produktów o
parametrach określonych przez Zamawiającego. Dokonanie, więc wnioskowanej zmiany
nie wpłynie na cel przedmiotowego postępowania, który także zostanie osiągnięty.
Jednocześnie jednak zachowana zostanie zasada konkurencyjności. …”
Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymaganych parametrów technicznych
rękawa poprzez ich obniżenie. Z wiedzy i wieloletniego doświadczenia Zamawiającego
wynika, że opisany materiał w żaden sposób nie ogranicza kręgu wykonawców. Materiał
ten jest ogólnie dostępny i używany w sposób ciągły przez wielu Wykonawców w
Polsce. Zamawiający ma bardzo dobre doświadczenia z tego typu rękawami. W interesie
odbiorców usług Zamawiającego jest osiągnięcie efektu polegającego na stosowaniu
materiałów o odpowiedniej jakości zapewniających wieloletnią bezawaryjną pracę
kanałów po wykonaniu renowacji. Zamawiający posiada wiedzę, iż bezwykopową
rekonstrukcję kanalizacji można wykonać z innych materiałów i technologii natomiast
celem Zamawiającego jest udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty, proporcjonalny
pozwalający na: najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną
charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może
przeznaczyć na jego realizację, oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym
efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych
efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych
nakładów. Zamawiający dokonując analizy potrzeb i wymagań przedmiotu zamówienia
bierze pod uwagę zarówno koszty bezpośrednie związane z inwestycją, ale także przyszłe
koszty eksploatacji przyjętego rozwiązania.
W związku z powyższym wszystkie wymogi w zakresie materiału, z którego wykonany
ma być rękaw opisane w pkt. 1.2) Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian,
jednocześnie Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych
(zapewniających równoważną jakość oferowanego materiału) spełniających określone
przez Zamawiającego parametry.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian!!!
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