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WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa kanalizacji 

deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy - Węzeł Brynów Pętla w Katowicach” nr sprawy: 

KIWK/PN/05/I/2020/PĘTLA_BRYNÓW_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. Opinia techniczna Głównego Instytutu 

Górnictwa, stanowiąca część zapytania, została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego 

i oznaczona jako Opinia GIG porównanie sztywnosci PE i GRP).  

 

 

Pytanie 1: 

 

W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej 

i zgodnej z zasadami udzielania zamówień publicznych oferty przetargowej na podstawie której nastąpi 

realizacja przedmiotu zamówienia, korzystając z uprawnień określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 – dalej: ustawa 

Pzp) zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w zakresie treści SIWZ w/w postępowania 

o zamówienie publiczne, a dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. 

Biorąc pod uwagę zapisy STWIORB oraz „KARTY TECHNICZNEJ materiałów zastosowanych                    

w projekcie i równoważnych do nich”, czy Zamawiający dopuści do stosowania rury zgodne z PN-

EN13476-2 wykonane z jednorodnego materiału  PEHD bez żadnych dodatków mineralnych, 

bez struktury kompozytowej, posiadające aktualną aprobatę/krajową ocenę techniczną (AT/KOT), 

o sztywności nominalnej SN8  (≥ 8 kN/m2), równoważnej do sztywności rur z GRP  SN10000? 

Powyższe zostało potwierdzone Opinią Techniczną Centralnego Laboratorium Badań Rur z Tworzyw 

Sztucznych GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA (GIG) w  odniesieniu do stosowania obu 

typów rur, gdzie równoważność nie sprowadza się jedynie do liczbowej wartości nominalnej klasy 

sztywności SN ale podparta jest przesłankami zachowania się obu typów rur w ośrodkach gruntowych. 

Powyższe  ma uzasadnienie we wszystkich  normach dotyczących rur termoplastycznych z PEHD 

włącznie, gdzie jako nominalna klasa sztywności ,  wymieniana jest klasa SN8 (≥ 8 kN/m2) a sztywności 

SN10000 lub SN10 w tych normach  nie występuje. Te klasy sztywności występują  wyłącznie 
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normach dedykowanych rurom GRP.   Należy podkreślić, że parametry stanowiące podstawę 

równoważności zawarte w w/w „KARCIE TECHNICZNEJ …” są niemożliwe do spełnienia przez 

wyroby z PEHD zgodne z normą, w związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rur PEHD j/w.  

 

 
 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z PEHD zgodnych z PN-EN 13476-2 i właściwościach 

określonych w STWIORB ST.04.03.00 Kanalizacja deszczowa – Kanały i zbiorniki retencyjne z rur 

i studni PEHD, w tym wykonanych z jednorodnego materiału PEHD bez żadnych dodatków 

mineralnych, bez struktury kompozytowej. Warunkiem zastosowania materiału PEHD jest zachowanie 

wymiarów i parametrów rur, studni oraz zbiorników retencyjnych, określonych w projekcie, w tym 

sztywności obwodowej która powinna wynosić co najmniej SN10. Zmiana materiału nie może być 

istotnym odstępstwem od projektu budowlanego. W przypadku, gdy Wykonawca wybierze na materiał 

PEHD, zobowiązany będzie do udokumentowania spełnienia wymaganych parametrów oraz do 

wykonania projektu zamiennego, którego weryfikacja nastąpi na etapie złożenia wniosków 

materiałowych. 

 

 

Pytanie 2: 

 

Biorąc pod uwagę zapisy STWIORB oraz „KARTY TECHNICZNEJ materiałów zastosowanych                  

w projekcie i równoważnych do nich”, czy Zamawiający dopuści do stosowania zbiorniki 

retencyjne  wykonane z jednorodnego materiału  PEHD bez żadnych dodatków mineralnych, 

bez struktury kompozytowej, posiadające aktualną aprobatę/krajową ocenę techniczną (AT/KOT), 

osztywności nominalnej będącej wynikiem analizy technicznej z wykonaniem obliczeń 

potwierdzających przenoszenie wszystkich obciążeń dla charakterystyki danego materiału i jego 

zachowania w ośrodku gruntowym? 

Celowe zawyżanie parametrów, narazić może potencjalnych wykonawców na utratę zlecenia lub 

zawyżenie ofert, co z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, gdyż zmniejsza konkurencyjność. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników retencyjnych tj. rur i studni z PEHD zgodnych z PN-

EN 13476-2 i właściwościach określonych w STWIORB ST.04.03.00 Kanalizacja deszczowa – Kanały 

i zbiorniki retencyjne z rur i studni PEHD, w tym wykonanych z jednorodnego materiału PEHD bez 

żadnych dodatków mineralnych, bez struktury kompozytowej. 

 

 

Pytanie 3: 

 

Zwracamy się z prośba o potwierdzenie  czy w alternatywie do zbiorników i studni GRP ( jak dla rur 

kanalizacyjnych) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci zbiorników PEHD SN8 

kN/m2 o ściance zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej (nie karbowanej), których sztywność zgodnie 

z opinią GIG należy uznać za równoważną do GRP SN10000N/m2, posiadających Aprobatę Techniczną 
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ITB, łączonych za pomocą spawania ekstruzyjnego, które zapewnia całkowitą szczelność, 

antykorozyjność, przenoszenie sił osiowych tak ważne dla pracy w  ośrodkach gruntowych na  terenach 

III kat.  szkód górniczych,  gwarantujących  stałą sztywność obwodową w czasie (bez spadku w trakcie 

trwania eksploatacji jak może to mieć miejsce dla materiałów GRP )? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników retencyjnych tj. rur i studni z PEHD, o ściance 

zewnętrznej i wewnętrznej gładkiej łączonych za pomocą spawania ekstruzyjnego z tym, że ich 

sztywność obwodowa powinna odpowiadać wartości określonej w dokumentacji projektowej i wynosić 

co najmniej SN10. 

 

 

 

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

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 06.10.2020 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 06.10.2020 r. godz. 13:00 

 

 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 

Z poważaniem  

 

 

  Prokurent                     Prezes Zarządu 

Anna Badura                   Władysław Spyrka  


