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DO  

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki” nr sprawy: KIWK/PN/02/II/2021/POIŚ/ 

WNIOSEK_IV ZAD.17_MURCKI 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, w związku z ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. ze zm.  Dz. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela wyjaśnień 

do zapisów specyfikacji warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 1: 

 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy obmiarami podanymi w przedmiarze robót (załącznik 10 K) 

a profilami podłużnymi odcinków wskazanych w zakresie do wykonania (załącznik 10 H) bardzo 

prosimy o wyjaśnienie, które ilości należy przyjąć do wyceny: 

 

- ODCINEK 1 

Kanalizacja Dn200 wg przedmiaru 243,8mb, wg profili 241,2mb 

Kanalizacja Dn160 wg przedmiaru 0mb, wg profili 11,8mb 

Kanalizacja Dn300 wg przedmiaru 0mb, wg profili 4,5mb 

Studnie Dn1200 wg przedmiaru 29szt., wg profili 20szt. 

Studnie Dn1000 wg przedmiaru 4szt., wg profili 6szt. 

 

- ODCINEK 2 

Kanalizacja Dn200 wg przedmiaru 258,9mb, wg profili 255,5mb 

Kanalizacja Dn160 wg przedmiaru 0mb, wg profili 7,4mb 

Kanalizacja Dn300 wg przedmiaru 124,5mb, wg profili 190,0mb 

Studnie Dn1200 wg przedmiaru 41szt., wg profili 43szt. 

Studnie Dn1000 wg przedmiaru 3szt., wg profili 2szt. 

Studnie Dn600 wg przedmiaru 11szt., wg profili 10szt. 
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- ODCINEK 3 

Kanalizacja Dn200 wg przedmiaru 218,6mb, wg profili 237,3mb 

Kanalizacja Dn160 wg przedmiaru 0mb, wg profili 12,4mb 

Kanalizacja Dn300 wg przedmiaru 0mb, wg profili 12,4mb 

Studnie Dn1200 wg przedmiaru 32szt., wg profili 33szt. 

Studnie Dn1000 wg przedmiaru 1szt., wg profili 2szt. 

Studnie Dn600 wg przedmiaru 10szt., wg profili 8szt. 

 

- ODCINEK 4 

Kanalizacja Dn200 wg przedmiaru 52,0mb, wg profili 60,0mb 

Kanalizacja Dn160 wg przedmiaru 12,2mb, wg profili 15,4mb 

 

- ODCINEK 5 

Studnie Dn1200 wg przedmiaru 10szt., wg profili 11szt. 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć ilości wskazane w załączniku nr 10K do SWZ – 

Przedmiar robót. 

 

 

Pytanie nr 2: 

 

Bardzo prosimy o podanie parametrów technicznych jakie powinny spełniać rury żelbetowe wymienione 

w projekcie wykonawczym pkt 5.6.1 jako jeden z materiałów do realizacji kanalizacji w technologii 

bezwykopowej 

 

Odpowiedź:  

 

Zamawiający, precyzując wymogi dotyczące stosowania rur żelbetowych,  informuje, iż do budowy 

kanałów należy zastosować rury przeciskowe żelbetowe z okładziną PEHD i uszczelką klinową. 

Połączenie okładziny PEHD z rurą wykonać na etapie produkcji, podczas betonowania rury. Połączenie 

dwóch rur przeciskowych następuje poprzez manszetę stalową St37.2 lub manszetę ze stali nierdzewnej 

V2A oraz uszczelkę klinową.   

 

Minimalne wymagania dla rur żelbetowych z okładziną PEHD wg EN PN1916 i uszczelką klinową: 

 

Wytrzymałość na zgniatanie wzdłużne: ≥ 40 MPa (N/mm2); 

Wodoszczelność betonu    100 kPa (1,0bar); 

Stopień mrozoodporności    F 150;  

Stopień wodoszczelności    W12; 

Klasa wytrzymałości betonu    ≥ C40/50;  

Nasiąkliwość betonu     ≤ 4%; 

Klasa ekspozycji     XA3 

 

Parametry materiału – PEHD: 

Grubość wykładziny PEHD:    ≥ 4 mm 

Wytrzymałość na naprężenie:  wzdłużne ≥ 12 N/mm2 i poprzeczne ≥ 13 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie:  wzdłużne ≥ 12% i poprzeczne ≥ 12% 

Wytrzymałość do pęknięcia:   wzdłużne ≥ 50% i poprzeczne ≥ 50% 

Kurczliwość 120oC / 2 h:   ≤ 3% 

MFR 190 / 5:     0,72 – 1,08 g/min 

Twardość:     55 Shore D 

Temp. pracy:     -20oC do +60 oC 
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Każdą rurę należy sprawdzać pod względem parametrów technicznych: 

- należy laserowo sprawdzić centryczność bosych końców, 

- kanały należy sprawdzać poprzez próby ciśnienia wodą pod ciśnieniem minimum 1,0 Bar, co zapewni 

szczelność połączeń kanału i wyeliminuje infiltracje mediów do kanału jak i z kanału. 

 

Wszystkie rury powinny być dostosowane do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do III 

kategorii włącznie. 

 

 

 

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

wyznaczony odpowiednio:  

- termin składania ofert: 29.06.2021 r. do godz. 9:00 

- termin otwarcia ofert: 29.06.2021 r. godz. 10:00 

 

 

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 

Z poważaniem 

                                                  

  

   Prokurent  Członek Zarządu 

Anna Badura   Andrzej Cebula 


