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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dot.  zamówienia publicznego na budowę kolektora deszczowego Swarzędz – Południe 
do Stawów Antonińskich.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  zapytania  dotyczące  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:
„W specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, zapisano: ”Kanał z rur PEHD Spiro o sztywności SN8 
także studnie systemowe”. Czy zamawiający dopuszcza innych producentów np. rur z żywic 
poliestrowych GRP spełniających wymagania norm: DIN 19565 oraz DIN 16869 oraz spełniających 
parametry specyfikacji i posiadające warstwę wewnętrzną zbrojoną włóknem szklanym 
podwyższającym odporność na udarność i wytrzymałość na ugięcia? Rury GRP produkowane są w 
zakresie średnic dn 100 do dn 3000 mm.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek z żywic poliestrowych wzmacnianych 
włóknem szklanym (GRP, GFK0 produkowanych metodą nawojową, spełniających wszystkie parametry 
techniczne zawarte w ST oraz projekcie technicznym (tj. średnica nominalna, sztywność obwodowa, 
ciśnienie nominalne, długość montażowa odcinków, współczynnik chropowatości powierzchni 
wewnętrznej itd.) oraz posiadających Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL oraz IBDiM, a także 
spełniających normy DIN 19565 oraz DIN 16869 ?
W przeciwnym wypadku prosimy wskazać różnice formalne lub techniczne dyskwalifikujące 
proponowane rury i kształtki do zastosowania w danym zadaniu (wskazanie tylko jednego producenta 
na powyższe zadanie czyni z niego monopolistę i umożliwia dowolne dyktowanie cen dla 
wykonawców)”.

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt 6 UWAGI załącznika nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zamiany  rur  o  budowie  spiralnej  z  PEHD  na  rury  z  żywic 

poliestrowych  (GRP)  lub  z  polipropylenu (PP).  Przejście  na  inny  materiał  niż  przyjęty  w projekcie 

powoduje jednak konieczność wykonania nowych obliczeń stycznych i przeanalizowania kształtu oraz 

konstrukcji studni kanalizacyjnych. W przypadku wykonania zmian z zachowaniem warunków jak wyżej 

samodzielnie  przez  Wykonawcę  odpowiedzialność  za  całość  dokumentacji  spada  na Wykonawcę.  Z 

uwagi  na  duże  gabaryty  kolektora  powinny  pozostać  rozwiązania  materiałowe  przyjęte  w 

zatwierdzonym i uzgodnionym projekcie – załączonym do SIWZ.


