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DO  

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.  

 

Pytanie 1: 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XVIII 2.IV – Kryterium „doświadczenie 

personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania” jest zapis „Zamawiający przyzna punkty 

w przypadku, gdy w ramach wskazanego przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego wskazana osoba 

nadzorowała, jako kierownik budowy, budowę lub przebudowę kanalizacji o średnicy co najmniej 

Ø1000, wykonaną nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert”. Co należy rozumieć 

przez pojęcie „zadania inwestycyjnego”? Czy należy rozumieć przez to kilka robót budowlanych 

składających się na 1 powiązany ze sobą układ technologiczny w tym samym Kontrakcie (umowie)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż jako „zadanie inwestycyjne” należy rozumieć ogół robót budowlanych 

wykonywanych w ramach jednej umowy/kontraktu. 

 

 

Pytanie 2: 

W Projekcie Wykonawczym mowa jest o podłączeniu istniejących rur spustowych z wiaduktu. Proszę 

o wskazanie pozycji w kosztorysie, w której ma ona być uwzględniona. 

 

Odpowiedź: 

Podłączenie istniejących rur spustowych zawarto w rozdziale 2 w pozycji 0.2.26 Przedmiaru robót 

(załącznik nr 9J do SIWZ). 
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Pytanie 3: 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający dopuścił dwa 

materiały równoważne wykonania zbiorników – GRP oraz PE HD. Prosimy o przedstawienie obliczeń 

wyporności dla każdego z tych materiałów oddzielnie i sposobu ich zabezpieczenia? 

 

Odpowiedź: 

Projekt został wykonany dla materiału GRP i dla takiego materiału wykonano obliczenia wyporności 

zbiorników retencyjnych (zał. nr 5 do Projektu Wykonawczego). Wykonawca przy zastosowaniu 

zbiorników z rur i studni PEHD będzie zobowiązany do wykonania projektu zamiennego w tym 

obliczenia wyporności zbiorników i określeniu czy będą wymagać dodatkowego dociążenia ze względu 

na występowanie wód gruntowych. 

 

 

Pytanie 4: 

Związku z zaistniałą sytuacją na robocie budowlanej prowadzonej w ciągu Drogi Krajowej 86 – 

podmycie wiaduktu w dzielnicy Katowic, Giszowcu. Prosimy o przedstawienie projektu 

konstrukcyjnego dotyczących głębokich wykopów w sąsiedztwie obiektów inżynieryjnych tj. wiaduktu. 

 

Odpowiedź: 

W dokumentacji uzupełniającej do projektu Wykonawczego (rys. nr 03) zamieszczono przekrój 

konstrukcyjny wykopu w sąsiedztwie obiektu mostowego wraz z warunkami prowadzenia prac 

zaopiniowany przez Projektanta specjalności inżynieryjnej mostowej. 

 

 

Pytanie 5: 

W Projekcie wykonawczym jasno Projektant określił sposób odwodnienia wykopu. Mając 

doświadczenie przy budowie zbiorników retencyjnych uważamy, że odwodnienie zaproponowane przez 

projektanta jest niewystarczające. Naszym zdaniem konieczne jest zastosowanie igłofiltrów, dlatego też 

prosimy o przedstawienie opinii hydrogeologicznej wpływu odwodnienia na otacząjące obiekty 

inżynieryjne (- wiadukt). 

 

Odpowiedź: 

Projektant w oparciu o wykonaną dokumentację geologiczną, w której wystarczająco opisano warunki 

gruntowo – wodne zaproponował podstawowy, skuteczny i najbardziej bezpieczny dla sąsiadujących 

obiektów budowlanych (wiaduktu, nasypów i dróg) sposób odwodnienia wykopów.  Do Wykonawcy 

należy podjęcie ostatecznej decyzji o sposobie odwodnienia wykopów. Zgodnie z zapisami STWIORB, 

przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien wykonać projekt odwodnienia wykopów 

i uzgodnić go z Zamawiającym. W gestii Wykonawcy pozostanie decyzja o konieczności wykonania 

opinii hydrogeologicznej.  Przy wykonywaniu odwodnienia wykopów pod budowę zbiorników 

retencyjnych oraz komór żelbetowych, ze względu na duże ryzyko uplastycznienia gruntu na dnie 

wykopu, Wykonawca powinien wkalkulować w cenę wykonanie umocnienia dna wykopu warstwą 

kamienia łamanego 31,5-63mm o gr. min. 30cm (patrz uwagi rys. 24,25). 

 

 

Pytanie 6: 

Czy zamawiający uwzględnił kwestię gwarancyjne z wykonawcą obecnie istniejącego wylotu do rzeki? 

 

Odpowiedź: 

Projektowana przebudowa wylotu objęta niniejszym projektem nie spowoduje ingerencji w istniejący 

wylot do rzeki. Wykonawca zobowiązany będzie do umocnienia dna oraz skarp zgodnie z wydanym 

Pozwoleniem Wodnoprawnym do miejsca połączenia z umocnieniem z bruku kamiennego. 
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Pytanie 7: 

Dlaczego Inwestor przy tak skomplikowanej inżynieryjnie robocie wymaga banalnych referencji 

w postaci wykonania „co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie 

kanalizacji o średnicy co najmniej Ø1000mm” (SIWZ pkt. VII 2 A) bez podania ilości metrów. Naszym 

zdaniem głównym problemem, jak sygnalizowaliśmy w pytaniach postawionych powyżej jest związana 

z budową zbiorników retencyjnych o średnicy Ø2500 i Ø3000, lecz wymogów referencyjnych 

związanych z budową zbiorników Inwestor nie przedstawia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej 

lub zawodowej, określone w pkt. VII SIWZ, pozostają wiążące.  

 

 

Pytanie 8:  

Dotyczy PW pkt 6.1 i 6.2. 

Zamawiający określił materiał dla przewodów grawitacyjnych dla technologii wykopowej kanalizacji 

deszczowej odpowiadający tylko jednemu producentowi rur GRP tj. firmie Amiblu – „Kanały 

grawitacyjne DN600-DN1200 układane w wykopie wykonać 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 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). Łączniki na rurach GRP powinny mieć wydłużone 

łączniki kompensujące wydłużenia i kompensację sieci na terenie do III kat. GiG, nie mniejszą niż 

330mm dla średnic powyżej DN500. Powyższe parametry powinny być potwierdzone deklaracją 

zgodności z normą, a parametry nie określone w normie muszą być potwierdzone aprobatą techniczną 

ITB (Instytut Techniki Budowlanej)”, a w dopuszczeniu materiałów równoważnych umieścił wytyczne 

które nie są objęte polskimi normami.  

 

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, wnosimy o modyfikację treści 

STWiORB i dopuszczenie do zastosowania zbiorników wykonanych z rury PEHD niekarbowanej, z 

gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną, w zakresie sztywności obwodowej będącej wynikiem obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych z uwzględnieniem charakterystyki materiałowej dla PE, nie mniejszej 

niż 8kN/m2 (równoważna sztywność jak dla rur GRP SN10000), łączonych za pomocą spawania 

ekstruzyjnego zgodnie z Polską Normą PN-EN 13476-2 ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapisy STWiORB pozostają wiążące dla wykonawców. 

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 16.09.2020 r. pismem o sygn. 

KIWK/ZP/MK/5257/09/2020 (odpowiedź na pytanie nr 2 i 3), Zamawiający dopuścił 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. 

 

 

Pytanie 9: 

Projekt Budowlany i Wykonawczy definiuje bardzo precyzyjnie rodzaj materiałów dla kanalizacji 

deszczowej. Zapis w SIWZ ST.04.03.00 oraz w załączonej w materiałach przetargowych „Karcie 

Technicznej materiałów zastosowanych w projekcie i równoważnych do nich” dopuszcza alternatywę 
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jednak w sposób niejednoznaczny i nierównoważny, podwyższając parametry dla materiałów, tym 

samym kryterium równoważności nie jest zachowane. Prosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących 

sztywności obwodowej dla rur termoplastycznych PEHD dla kanalizacji grawitacyjnej (technologia 

wykopowa DN600-DN1200 + zbiorniki) do wymagań podanych dla rur tworzywowych DN200-DN500 

SN8, które to stanowią alternatywę do rur GRP SN10 000. Potwierdzeniem jest powszechnie dostępna 

i poparta licznymi Opiniami Technicznymi wiedza, że alternatywą dla systemów półsztywnych GRP 

SN10 są materiały termoplastyczne o sztywności obwodowej SN8. Celowe zawyżanie parametrów, 

narazić może potencjalnych wykonawców na utratę zlecenia lub zawyżenie ofert, co z kolei jest 

niekorzystne dla Inwestora gdyż zmniejsza konkurencyjność. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, zgodnie z Kartą Techniczną materiałów zastosowanych w projekcie i równoważnych do 

nich (Załącznik nr 9I do SIWZ), dopuszcza do budowy kanalizacji grawitacyjnej w technologii 

wykopowej w zakresie średnic DN600 – DN1200 zastosowanie dwóch materiałów tj. GRP oraz PEHD. 

Zastosowane materiały muszą charakteryzować się równoważną minimalną sztywnością obwodową 

SN10. 

Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w dniu 16.09.2020 r. pismem o sygn. 

KIWK/ZP/MK/5257/09/2020 - odpowiedź na pytanie nr 1.  

 

 

Pytanie 10: 

Czy dla rur przewodowych i zbiorników retencyjnych Zamawiający wymaga zastosowania metody 

połączenia, która gwarantuje taką samą żywotność jak rura lub zbiornik oraz gwarantuje przenoszenie 

sił osiowych (istotne z uwagi na III kat szkód)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zastosowania połączenia określonego w dokumentacji projektowej oraz 

w STWiORB dla konkretnego materiału użytego do budowy rur przewodowych i zbiorników 

retencyjnych. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

  


