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Wyjaśnienia do SIWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ 

KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ŻYWOCICE - ETAP II” 
 

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. ze zmianami, 

podpowiadając na pytania wykonawców, udzielam wyjaśnień do treści SIWZ: 

 
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, 

dopuszcza na w/w zadaniu zamiana przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi 

współpracujacej z komorą zasuw za przepompownią na rozwiązanie równoważne 

przepompowni typu suchego z pompami zatapialnymi (ze zintegrowanym płaszczem 

chłodzącym), gdzie przez wzgląd na funkcjonalność komory suchej przepompowni zasuwy 

znajdują się w komorze , która w pełni umożliwi prowadzenie czynności eksploatacyjnych 

z zachowaniem co najmniej wymaganej przestrzeni roboczej o średnicy fi 600 mm?  

   

Odpowiedź: Wykonawcy winni zastosować taką przepompownię jak opisana 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, gdyż te dokumenty opisują przedmiot zamówienia.  
  
Pytanie nr 2: W związku z tym , że w dokumentacji projektowej znalazły się odcinki 

kanalizacji wykonywanej metodą przecisku sterowanego z użyciem rur kamionkowych 

przyciskowych obustronnie glazurowanych ze złączem typu V4A typ 1, (mufa ze stali 

szlachetnej - stal 1.4571 z domieszką stopu molibdenowego) które to są produkowane przez 

jednego tylko producenta zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie : 

Czy zamawiający jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur 

przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych uzna rury kamionkowe 

przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury i kształtki 

kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyczące 

kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania"? 

Proponowane przez nas rozwiązanie jest tożsame z rurami opisanymi w ST i nie można go 

traktować jako zamianę istotną, ponieważ zmianie takowej nie ulega, ani technologia 

wykonania odcinka kanalizacji, ani materiał z jakiego ma on być wykonany. Polska norma 

przenosząca normę europejską PN-EN 295-7 , która to jest najważniejszym dokumentem 

odniesienia dla systemów kanalizacji z kamionki określa w jaki sposób powinny być 

produkowane i jakie parametry powinny spełniać rury kamionkowe. 

Punkt 4.1 ww. normy mówi: „rury i kształtki mogą być nie szkliwione lub szkliwione 

wewnątrz i/lub na zewnątrz” a zatem niezależnie od tego czy rura glazurowanie posiada czy 

też nie, musi spełniać wszystkie parametry techniczne zapisane w normie a do 

najważniejszych należą: 

współczynnik „k” chropowatości ścian rury (jest taki sam dla rur glazurowanych jak 

i nieglazurowanych a wynika z zastosowania lepszej jakości glin orz innego sposobu 

produkcji i wypalania rur nieglazurowanych) 

nasiąkliwość rur 
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odporność chemiczna 

odporność na ścieranie 

wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 

wodoszczelność rur 

wytrzymałość na zgniatanie FN  

wytrzymałość na ściskanie  

wytrzymałość na obciążenia przy przeciskaniu  

wytrzymałość na zgniatanie. 

Dopuszczenie rur przeciskowych nieglazurowanych produkowanych zgodnie z Polską Normą 

przenoszącą normę europejską przyniesie taki sam efekt, a spowoduje dopuszczenie 

pozostałych producentów, co wpłynie na zwiększenie konkurencji i w perspektywie zapewni 

korzystniejszą cenę. 

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga zastosowani rur kamionkowych przeciskowych 

glazurowanych, z manszetami ze stali szlachetnej z dodatkiem molibdenu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3: Wykonawcy winni zastosować materiały przewidziane 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, gdyż 

te dokumenty opisują przedmiot zamówienia.  

 
Pytanie nr 4: Uprzejmie prosimy o rozwinięcie pozycji drogowych nr 4 (5,6,7); 8 (9,10); 11; 

12 (13,14); 15 (16) w sposób pozwalający przypisać odpowiednią ilość przynależną do każdej 

z ulic na której będą prowadzone roboty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający posiada dokumentację projektową, w tym przedmiary robót, 

w formie przekazanej Wykonawcom. Innych przedmiarów robót nie posiada. Ponadto art. 38 

ust. 1 ustawy daje uprawnienie Wykonawcom do uzyskania wyjaśnień do treści SIWZ. 

W przedmiotowym przypadku Wykonawca nie wnosi o udzielenie wyjaśnień lecz prośbę 

o przekazanie przedmiarów robót w innej wersji niż ta, która została udostępniona przez 

Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 5: Czy w przypadku konsorcjum gwarancja wadialna może być wystawiona tylko 

na jeden podmiot np. lidera czy też na wszystkie podmioty konsorcjum? 

 

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje się zmiany treści SIWZ, w ten sposób, 

że w dziale X, po pkt. 9 dodaje się pkt. 10 o brzmieniu:  

„W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku wykonawców zabezpieczenie wadialne 

winno być wystawione tylko na jednego z członków konsorcjum, tj. lidera – pełnomocnika 

reprezentującego wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

 

 

Ponadto informuję, że na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary 

robót w wersji edytowalnej. 

 
Podpisał: 

/-/ Jerzy Delewicz 

Prezes 


