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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 zapytania znajduje się w załączeniu. 

 

 

Odpowiedź:  

 

Ad.1. 

Zamawiający dopuścił pismem nr KIWK/ZP/MK/2596/04/2020 z dnia 27.04.2020 r. do zastosowania 

na sieci kanalizacyjnej i do budowy zbiorników retencyjnych rury z materiału innego, niż GRP, tj. m.in. 

rury PEHD pod warunkiem, że zmiana taka nie będzie istotnym odstępstwem od zatwierdzonego 

projektu budowlanego. 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. 

 

Ad.2  

Zamawiający dopuścił pismem nr KIWK/ZP/MK/2596/04/2020 z dnia 27.04.2020 r. do budowy sieci 

kanalizacyjnej i zbiorników retencyjnych zbiorniki wykonane z materiału innego, niż GRP, tj. m.in. 

PEHD pod warunkiem, że zmiana taka nie będzie istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 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 zbiorników z PEHD, ich parametry muszą być co najmniej tożsame 

z parametrami materiału GRP wskazanymi w dokumentacji projektowej. 
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Ad.3 

Zamawiający wskazuje, że w pełni podtrzymuje postanowienia pkt. VII.1.2) a) SIWZ, zgodnie 

z wyjaśnieniami zamieszczonymi na stronie internetowej w dniu 27.04.2020 r. (pismo o sygn. 

KIWK/ZP/MK/2596/04/2020 z dnia 27.04.2020 r.). 

 

 

 

 

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  

 

Prokurent        Prezes Zarządu 

  Anna Badura     Władysław Spyrka 
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Treść zapytania: 

 

Pytanie 1: 

 
Dotyczy STWiORB ST-02 Roboty montażowe kanalizacji deszczowej pkt. 2.1. – Rury GRP  
 

Czy Zamawiający zgodnie z punktem STWiORB ST-02 Roboty montażowe kanalizacji 

deszczowej pkt. 2.1. – Rury GRP, nie ograniczając Wykonawcy co do sposobu i technologii 

prowadzenia robót budowlanych ani materiałów, dopuszcza do zastosowania na sieci 

kanalizacyjnej rury i 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 – 

„Sieci kanalizacyjne i zbiorniki kanałowe wykonane zostaną z rur GRP. Rury GRP wykonane z 

żywic poliestrowych (GRP) zgodnie z normą PN/EN 14364-2007 wzmacnianych włóknem 

szklanym ECR o podwyższonej odporności na korozję, bez żadnych dodatkowych wypełniaczy 

korozyjnych (np. węglan wapnia), o sztywności obwodowej nie mniejszej niż min. SN10 kN/m2, 

sztywności długoterminowej (po 50 latach) minimum SN10000 – S50>= 6000N/m2, łączonych z 

wykorzystaniem łączników systemowych z uszczelkami wielowargowymi EPDM (min. 

trzywargowe uszczelnienie po każdej ze stron łącznika rurowego)”. 
 

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 rur i zbiorników wykonanych z rur 

Weholite PEHD niekarbowanych, 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 Roboty montażowe kanalizacji deszczowej pkt. 2.4. – Studnie 
systemowe GRP  
 

Czy Zamawiający zgodnie z punktem STWiORB ST-02 Roboty montażowe kanalizacji 

deszczowej pkt. 2.4. – Studnie systemowe GRP, nie ograniczając Wykonawcy co do sposobu i 

technologii prowadzenia robót budowlanych ani materiałów, dopuszcza do zastosowania na 

sieci kanalizacyjnej zbiorniki wykonane z rur 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 – 

„Zbiornik retencyjny wyposażony zostanie w studnie systemowe GRP. Będą to studnie 

zintegrowane niecentryczne, wykonane z rury GRP przewodowej (prostej lub kątowej) 

wykonane z żywic poliestrowych o średnicy równej średnicy kanału oraz połączonego z nią 

pionowego odcinka rury "kominowej” o średnicy min. DN1000mm z wlaminowaną drabinką ze 

spocznikiem.” 
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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 zbiorników wykonanych z rur 

Weholite PEHD niekarbowanych, 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 3: 

 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że 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 długości co najmniej 500 mb; 

 

Czy Zamawiający uzna referencje na kanalizacje sanitarną? 


