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Wyjaśnienia do SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ 

KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ŻYWOCICE - ETAP I” 
  
 

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych – jednolity tekst Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. w związku z zapytaniami 

dotyczącym wyjaśnień do treści SIWZ, wyjaśniam:  

 
Pytanie 1: Czy Zamawiający, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r. rozdz. 2 art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, 

wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur 

i kształtek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta 

(z uwagi na różnice  tolerancji w wymiarach), które produkowane są zgodnie z PN EN 295. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r. rozdz. 2 art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, 

dopuszcza na ww. zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych, wewnątrz 

glazurowanych DN200 mm systemu C, produkowanych zgodnie z PN EN 295. 

 
Pytanie 3: Czy Zamawiający, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 

29.01.2004 r. rozdz. 2 art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych 

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, 

wymaga, żeby rury kamionkowe przeciskowe były glazurowane, posiadały manszety z dodatkiem 

molibdenu i były produkowane zgodnie z PN EN 295-7 – wymagania dotyczące rur i złączy 

przeznaczonych do przeciskania. 

 
Odpowiedź na pytania 1 do 3: Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga 

innych materiałów niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Należy zastosować 

materiały o parametrach przewidzianych w tych dokumentach. 

 
Pytanie 4: Czy używanie słów „Crea Dig” nie jest wskazywaniem na konkretnego producenta rur 

kamionkowych? Jeśli tak to byłoby to sprzeczne z Ustawą PZP.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wskazał w dziale I SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pkt.3, 

iż podane w dokumentacji projektowej bądź w STWiOR nazwy własne nie mają na celu 

naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie mają doprecyzować oczekiwania jakościowe 

i technologiczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wskazanej normalizacji/specyfikacji technicznej, 

zamawiający dopuszcza normalizację/specyfikację równoważną na zasadach określonych 

w art. 30 ust. 1,2,4 ustawy. 

Jednocześnie dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 do SIWZ - STWiOR w dokumencie 

oznaczonym jako: „8_st_k_04_00_00 Mikrotunelowanie metodą przycisku sterowanego” 



w którym zapis: „Aprobata Techniczna IBDIM”, wskazujący na producenta rur kamionkowych, 

zostaje wykreślony. 

 

Pytanie 5: Co oznacza słowo „odwiert” umieszczony na arkuszu nr 15 w rejonie studni K3S49; 

K3S50. 

 

Odpowiedź: Słowo „odwiert” jest jedynie informacyjnym odniesieniem do wykonanych badań 

geologicznych gruntu i nie stanowi elementu do wykonania przez Wykonawcę. 

 

Pytanie 6: Uprzejmie prosimy o uszczegółowienie sposobu wykonania kaskad (z jakiego materiału 

i jak połączyć z rurą kamionkową przewiertową?). 

 

Odpowiedź: Kaskady należy wykonać jako typowe kaskady zewnętrzne (na zewnątrz 

powierzchni studni) o średnicy i z materiału zgodnego z rurą przewodową, w postaci trójnika 

zainstalowanego bezpośrednio przy studni rewizyjnej, pionowego odcinka rury skierowanego 

w kierunku dna studni i kolana z wylotem na kinecie studni. Kształtki i uszczelki do połączeń 

należy stosować odpowiednio do zastosowanego materiału z jakiego wykonano kaskady. 

Sposób połączenia rur kamionkowych przewiertowych z elementami studni (co można również 

zastosować do kaskad wykonanych z rur kamionkowych normatywnych) opisano w załączniku 

nr 8 do SIWZ - STWiOR w dokumencie oznaczonym jako: „8_st_k_04_00_00 Mikrotunelowanie 

metodą przycisku sterowanego” w pkt.1.4.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci, w opisie 

dotyczącym komór startowych o przekroju prostokątnym. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni z prefabrykowanymi (wbudowanymi) kaskadami. 

 

Pytanie 7: Uprzejmie prosimy o opisanie sposobu wykonania odcinka K3S24 do K3S25, czyli jak 

połączyć metodę mikrotunelingu z zabudową rury ochronnej fi 400, kończącej się mniej więcej 

w połowie mikrotunelingu. 

 

Odpowiedź: Obowiązek ułożenia stalowej rury osłonowej wynika z decyzji wydanej przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Opolu, dlatego odcinek K3S24 do K3S25 należy wykonać przewiertem 

ślimakowym sterowanym, rurą stalową o średnicy umożliwiającej na zadanym odcinku wsunięcie 

na płozach rurociągu przewodowego kamionkowego. Pozostałą część wykonać z rur kamionkowych 

przewiertowych jako kontynuację rurociągu ułożonego w rurze stalowej. Można to zrobić również 

przewiertem z komory prostokątnej zlokalizowanej za rurą osłonową.   
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