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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji deszczowej 

(wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach” nr sprawy: KIWK/PN/03/II/2020/KRUCZA 

KD 

 

 

 

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 zapytań znajduje się w załączeniu.  

 

 

 

Ad. 1 

Zamawiający dopuścił zmianę materiału rur i studni z GRP na inne materiały, m.in. PEHD, co zostało 

wskazane w przedmiarze robót. Zmiana ta nie wymaga uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Ad.2 

Zamawiający dopuścił zastosowanie innego materiału rur oraz studni do wykonania zbiorników 

retencyjnych Dn 1500 mm pod warunkiem, że zmiana taka nie będzie istotnym odstępstwem 

od zatwierdzonego projektu budowlanego, jednak w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie 

do udokumentowania spełnienia wymaganych parametrów oraz do wykonania projektu zamiennego, 

którego weryfikacja nastąpi na etapie złożenia wniosków o zatwierdzenie materiałów do zastosowania. 

W przypadku zastosowania do budowy zbiorników retencyjnych rur PEHD, ich parametry muszą być 

co najmniej tożsame z parametrami materiału GRP wskazanymi w dokumentacji projektowej, 

w tym sztywność obwodowa powinna wynosić co najmniej SN10. 

 

Ad. 3.  

Zamawiający wskazuje, że w pełni podtrzymuje postanowienia pkt. VII. 1. 2) a), b) SIWZ, zgodnie  

z którymi: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli 

wykaże, że: 
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a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie 

kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej o długości co najmniej 500 mb; 

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 

że wykonał wymaganą robotę w ramach jednej umowy/inwestycji. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

powyższy warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z Wykonawców. 

 

b) dysponuje bądź będzie dysponować: 

Kierownikiem Budowy posiadającym: 

• Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym 

zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

• Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika 

budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej budowie 

lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej o długości 

co najmniej 500 mb.  

 

Osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji winny nabyć wymagane 

doświadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnień do upływu terminu składania 

ofert w niniejszym postępowaniu.  

W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują 

się biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej 

jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy. 

 

 

Zamawiający informuje również, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest 

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 25.05.2020 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 25.05.2020 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 nr 1  
 
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmianę rur i studni z GRP na robotach montażowych kanalizacji 
deszczowej na inne materiały, tj. PEHD- wskazane w przedmiarze robót, która to zmiana wymagałaby 
uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego?  
 
Pytanie nr 2  
 
Jeśli Inwestor dopuszcza zamianę jak w pytaniu nr 1, to czy wymagana sztywność obwodowa dla 
materiału PEHD ma być co najmniej SN10, jak dla rur GRP.  
Z uwagi na spadek modułu sprężystości dla rur tworzywowych w czasie, sztywność rur GRP SN10 
odpowiada dla PEHD sztywności SN16. Również obciążenia komunikacyjne wpływają na spadek 
sztywnośc obwodowej w czasie.  
Sztywność obwodowa długoterminowa wskazana w ST wynosi dla GRP min. 6000N/m2.  
Dla PEHD SN8 sztywność długoterminowa wynosi SN2 kN/m2, stąd przy dopuszczeniu PEHD wskazane jest 

podniesienie sztywności obwodowej dla PEHD do parametru co najmniej SN16. 

 

Pytanie nr 3 

 

1) Dotyczy SIWZ rozdział VII "Warunki udziału w postępowaniu" podpunkty 2a i 2b 

 

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie robót polegających na budowie lub przebudowie KANALIZACJI 

SANITARNEJ o długości co najmniej 500 mb? 

 

 


