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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uporządkowanie systemu 

odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach” 

nr sprawy: KIWK/PN/02/I/2020/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK. 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 

do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytania znajduje się w załączeniu. 

 

Odpowiedź: 

 

Ad. 1 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału dla zbiorników retencyjnych ZR-1 i ZR-2. Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania zbiorników retencyjnych zgodnie z dokumentacją projektową 

i zapisami SIWZ. 

 

Ad. 2 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur Weholite PEHD SN8 wraz z systemowymi studniami 

ekscentrycznymi z PEHD, pod warunkiem, że system rur i studni będzie kompatybilny. 

 

Ad. 3, 4 

Zgodnie z zapisami projektu branży konstrukcyjno-budowlanej pkt. 3.1.7, Zamawiający nie przewiduje 

doprojektowania płyt dociążających dla zbiornika ZR-2 ze względu na brak ustalonego zwierciadła 

wody gruntowej, a także występowania w rejonie zbiornika gruntów przepuszczalnych, niespoistych. 

Ponadto, naziom na zaprojektowanym zbiorniku retencyjnym ZR-2 równoważy siłę wyporu. 

 

Ad. 5 

Zamawiający informuje, że włączenie kanalizacji deszczowej należy wykonać do komory k-468, wraz 

z jej przebudową, zgodnie załączonym Projektem Budowlanym zatytułowanym: „Część 

I_PB_CHORZOWSKA” (Załącznik nr 10A do SIWZ). 
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Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 04.03.2020 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 04.03.2020 r. godz. 13:00 

 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 

Z poważaniem  

 

Członek Zarządu              Prezes Zarządu 

 Andrzej Cebula             Władysław Spyrka 
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Treść zapytania: 

 
Pytanie 1.  
Dotyczy: STWiORB ST-02 Sieć kanalizacji deszczowej pkt. 2.2.1.3.  
– Zbiorniki retencyjne podziemne  

 
Czy Zamawiający zgodnie z punktem STWiORB ST-02 Sieć kanalizacji deszczowej pkt. 2.2.1.3. – Zbiorniki 
retencyjne podziemne, nie ograniczając Wykonawcy co do sposobu i technologii prowadzenia robót 
budowlanych ani materiałów, dopuszcza do zastosowania zbiorniki wykonane z rury Weholite PEHD 
(niekarbowane, z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13476-2 lub 
posiadające Krajową Ocenę Techniczną lub ważną Aprobatę Techniczną ITB)? 
  
Zamawiający określił materiał dla przewodów grawitacyjnych dla technologii wykopowej kanalizacji deszczowej 
odpowiadając tylko jednemu producentowi rur GRP firmie Amiblu – „Konstrukcję zbiorników stanowić będą rury 
GRP. Do wykonania zbiorników należy zastosować rury GRP wykonane zgodnie z normą PN/EN 14364 i 
posiadające ważną aprobatę techniczną zaświadczającą, że żaden z parametrów nie jest gorszy od podanych w 
normie. Ponadto ze względu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny być wykonane wyłącznie 
z żywicy poliestrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na korozję i piasku kwarcowego, bez 
żadnych dodatkowych wypełniaczy np. węglanu wapnia, o klasie sztywności początkowej min. SN10000 N/m2 i 
długoterminowej nie mniej niż SN 6000N/m2, ciśnieniu nominalnym PN1 łączonych za pomocą łączników 
systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po każdej stronie łącznika). Powyższe 
parametry powinny być potwierdzone deklaracją zgodności z normą, a parametry nie określone w normie muszą 
być potwierdzone aprobatą techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej)”. 
 
Powyższy zapis utrudnia uczciwą konkurencję i jest w sprzeczności z obowiązującym prawem w tym w 
szczególności z zapisami ustawy PZP Art. 7 punkt 1 oraz Art. 29 punkt 2. Ponadto wymóg ten powoduje znaczny 
wzrost wartości inwestycji. Mając na uwadze fakt dostępu na rynku szerokiego asortymentu materiałów, 
gwarantujących takie same cechy eksploatacyjno-funkcjonalne, taka samą lub lepszą sprawność i trwałość 
eksploatacyjną przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi w okresie gwarancji, Wykonawca wnosi o 
modyfikację treści STWiORB i dopuszczenie do zastosowania zbiorniki wykonane z rury Weholite PEHD 
niekarbowane, z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, w zakresie sztywności obwodowej nie mniejszej niż 
8kN/m2 (równoważna sztywność jak dla rur GRP SN10000), łączonych za pomocą złączki kielichowej z uszczelką 
EPDM lub spawania ekstruzyjnego zgodnie z Polską Normą PN-EN 13476-2 lub posiadające Krajową Ocenę 
Techniczną lub ważną Aprobatę Techniczną ITB). 
 
Pytanie 2.  
Dotyczy: STWiORB ST-02 Sieć kanalizacji deszczowej pkt. 2.2.1.1. 
 – Przewody i kształtki 
 
Czy Zamawiający zgodnie z punktem STWiORB ST-02 Sieć kanalizacji deszczowej pkt. 2.2.1.1. – Przewody i 
kształtki, nie ograniczając Wykonawcy co do sposobu i technologii prowadzenia robót budowlanych ani 
materiałów, dopuszcza do zastosowania rury Weholite PEHD, niekarbowane, z gładką ścianką zewnętrzną i 
wewnętrzną, w zakresie sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8kN/m2 (równoważna sztywność jak dla rur 
GRP SN10000), łączonych za pomocą złączki kielichowej z uszczelką EPDM lub spawania ekstruzyjnego zgodnie 
z Polską Normą PN-EN 13476-2 lub posiadające Krajową Ocenę Techniczną lub ważną Aprobatę Techniczną ITB 
i IBDiM)? 
 
Zamawiający określił materiał dla przewodów grawitacyjnych dla technologii wykopowej kanalizacji deszczowej 
odpowiadając tylko jednemu producentowi rur GRP firmie Amiblu – „Zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego, dla średnic DN500 i większych należy stosować rury i kształtki z rur GRP zgodnie z normą PN/EN 
14364 i posiadające ważną aprobatę techniczną zaświadczającą, że żaden z parametrów nie jest gorszy od 
podanych w normie. Ponadto ze względu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny być 
wykonane wyłącznie z żywicy polietrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na korozję i piasku 
kwarcowego, bez żadnych dodatkowych wypełniaczy np. węglanu wapnia, o klasie sztywności początkowej min. 
SN10000 N/m2 i długoterminowej nie mniej niż SN 6000N/m2, ciśnieniu nominalnym PN1 łączonych za pomocą 
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łączników systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki po każdej stronie 
łącznika). Powyższe parametry powinny być potwierdzone deklaracją zgodności z normą, a parametry nie 
określone w normie muszą być potwierdzone aprobatą techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej)”. 
 
Powyższy zapis utrudnia uczciwą konkurencję i jest w sprzeczności z obowiązującym prawem w tym w 
szczególności z zapisami ustawy PZP Art. 7 punkt 1 oraz Art. 29 punkt 2. Ponadto wymóg ten powoduje znaczny 
wzrost wartości inwestycji. Mając na uwadze fakt dostępu na rynku szerokiego asortymentu materiałów, 
gwarantujących takie same cechy eksploatacyjno-funkcjonalne, taka samą lub lepszą sprawność i trwałość 
eksploatacyjną przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów obsługi w okresie gwarancji, Wykonawca wnosi o 
modyfikację treści STWiORB i dopuszczenie do zastosowania rury Weholite PEHD (niekarbowane, z gładką 
ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13476-2 lub posiadające Krajową Ocenę 
Techniczną lub ważną Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM). 
 
Pytanie 3.  
Dotyczy: Zbiorników retencyjnych podziemnych. 
 
W opublikowanym w dniu 10.02.2020 r. odpowiedzi oraz modyfikacji dla w/w tematu w Projekcie wykonawczym 
branży konstrukcyjno-budowlanej zaprojektowano płyty dociążające dla zbiornika ZR1. Biorąc pod uwagę 
niekorzystne warunki gruntowe (wysoki poziom wód gruntowych w rejonie planowego zbiornika ZR2) prosimy 
o rozważenie zastosowania na zbiorniku ZR2 płyt dociążających podobnie jak na zbiorniku ZR1?  
 
Pytanie 4.  
Dotyczy: Zbiorników retencyjnych podziemnych. 
 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej z zastosowanymi płytami dociążającymi dla zbiornika ZR2. 
 
Pytanie 5. 
Dotyczy: włączenia budowanej kanalizacji deszczowej 
 
Prosimy o potwierdzenie, że włączenie do istniejącej kanalizacji należy wykonać w komorze włączeniowej k-468. 

 


