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Oksa, 13.02.2018 r. 

 

INFORMACJA 

 

dla Wykonawców nr 1 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wymiana sieci wodociągowej 

w miejscowości Oksa oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowice” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 3.1 SIWZ zadanie 2 obejmuje min. wykonanie sieci 

grawitacyjnej o łącznej długości 15.6055 km. Natomiast w przedmiarze robót określono następujące 

długości sieci: 

- PCV 0 160 mm - ok. 3,674 km 

- PCV 0 200 mm - ok. 0,037 km 

- kamionka 0 200 mm - ok. 4,274 km 

- kamionka 0 250 mm - ok. 0,778 km 

- kamionka 0 300 mm - ok. 2,608 km 

Co razem daje ok. 11,371 km sieci, a więc różnica wynosi 4,2345 km. Przedmiar robót jest więc znacznie 

zaniżony co może prowadzić do błędnej wyceny i narazić Wykonawcę na straty w przypadku określenia ceny 

oferty na jego podstawie. 

Prosimy o jednoznaczne określenie długości, średnic i materiału sieci grawitacyjnej, stanowiącej przedmiot 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje ilości wskazane w SIWZ oraz projekcie budowlanym, wykonawczym. 
Średnice i rodzaj materiału należy przyjąć zgodnie z danymi ujętymi w SIWZ i projekcie budowlanym, 
wykonawczym.  
Ponadto informuję, iż Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca 

po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia 

zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Zamawiający dopuści 

zastosowanie rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) (rury lite, klasy SN8) 

zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009, jako równoważnych do systemu rur kamionkowych? 

Przy wyborze materiału na kanalizację Zamawiający powinien m.in. wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

- rury kamionkowe są bardziej wrażliwe na zmiany warunków gruntowych, a przekroczenie obciążenia w ich 

przypadku częściej prowadzi do pęknięć, zapadnięć oraz nieszczelności -rury z PCV są mniej zagrożone utratą 

stateczności i szczelności pod wpływem obciążeń, kształtki i połączenia elementów systemu kanalizacyjnego z 

tworzyw termoplastycznych mają mniejsze tolerancje wymiarów, co zapewnia im bardziej szczelne połączenia 
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-stosowanie systemów z tworzyw sztucznych wpływa na poprawę trwałości, wytrzymałości przewodów, 

szczelności systemów kanalizacyjnych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejsza negatywne 

oddziaływanie systemów kanalizacyjnych na środowisko. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące materiałów wskazane w dokumentacji projektowej i 
SIWZ.  
Jednocześnie informuję, że z uwagi na nie wielką różnicę w cenie realizacji inwestycji w zależności od 
rodzaju materiału oraz na podstawie analizy porównawczej właściwości rur Projektant zaleca 
zastosowanie rur kamionkowych zgodnie z dokumentacją projektową.  
 

 


