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Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap II –
Mokronos Dolny

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytania:
Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji
rur kamionkowych kielichowych w systemie połączeń C z uszczelką EPDM o długości L=2,5 metra
rury kamionkowe w systemie połączeń C z uszczelką PU o długości L=2 m i parametrach
technicznych jak zakłada dokumentacja projektowa produkowanych zgodnie z normą PN-EN 295-1
"Systemy
rur
kamionkowych
w
sieci
drenażowej
i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń" potwierdzonych Aprobata
Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfikę przedmiotu Zamówienia?
Uzasadnienie:
Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa zawiera sformułowania wskazujące jednoznacznie na
możliwość realizacji inwestycji przy zastosowaniu wyłącznie materiałów oferowanych przez jednego
dostawcę, firmę Keramo-Steinzeug a mianowicie wymaga się aby rury kamionkowe posiadały
uszczelką wykonaną z EPDM oraz długość L=2,5 metra. Na rynku Europejskim jedynie wymieniona
firma produkuje takie rury
Odpowiedź 1 Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: „ Projekt wykonawczy – Tom I „
str. 35 – „W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i technologii,
ale równoważnych bądź lepszych, posiadających te same parametry techniczne i
charakterystyki
Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji
rur przeciskowych kamionkowych obustronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe
nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 "Rury i kształtki kamionkowe i ich
połączenia w sieci drenażowej i kanalizacvinei - Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy
służących do przeciskania" o parametrach technicznych takich jakie zakłada dokumentacja projektowa
dla ww. zadania potwierdzonych Aprobata Techniczną IBDiM oraz spełniających specyfik~ przedmiotu
zamówienia?
Na rynku europejskim dostępnych jest tylko dwóch producentów rur kamionkowych przeciskowych,
a mianowicie firmy Keramo Steinzeug i Naylor LTD. Produkty jednego z nich są obustronnie
glazurowane a drugie nie glazurowane w ogóle ale oba zgodne z ta samą europejską normą PN-EN
295-7 "Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania
dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania" która mówi: "rury i kształtki
mogą być nie szkliwione lub szkliwione wewnątrz i/lub na zewnątrz", a zatem niezależnie od tego czy
rura glazurowanie posiada czy też nie, musi spełniać wszystkie parametry techniczne zapisane w
normie
Proponowane rozwiązanie jest tożsame z rurami przeciskowymi glazurowanymi i nie można go
traktować jako zmianę istotną, ponieważ zmianie takowej nie ulega, ani technologia wykonania

odcinka kanalizacji, ani materiał z jakiego ma on być wykonany. Bardzo istotne parametry, takie
które budzą najwięcej obaw, jak nasiąkliwość czy współczynnik chropowatości ścian są takie
same dla rur glazurowanych jak i nieglazurowanych, co potwierdzone jest badaniami akredytowanych
instytutów badawczych. Wiele wątpliwości wśród Polskich inwestorów budzi również siła przeciskowa.
Błędnie uważa się, że rury nieglazurowane wymagają większej siły potrzebnej do ich przepchnięcia.
Podczas przeciskania rur, siła przeciskowa konieczna do posunięcia rury do przodu składa się
z odporności na penetrację głowicy wiercącej i sterującej oraz oporu tarcia rury. Dzięki doświadczeniu
w branży opracowano wartości empiryczne dla obciążeń przeciskowych i zarówno dla rur
glazurowanych jak i nieglazurowanych przyjmuje się takie same wartości a zatem siła
potrzebna do wykonania przecisku oraz długości uzyskanych odcinków będą takie same.
Odpowiedź 2 Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: „ Projekt wykonawczy – Tom I „
str. 35 – „W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i technologii,
ale równoważnych bądź lepszych, posiadających te same parametry techniczne
i charakterystyki

