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Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Kanalizowanie Gminy - sieć kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w miejscowościach Gruszów, Stefanowice i Marcinowice wraz z 

przepompowniami i przesyłami do OŚ w Zawiszowie”  

 

 
Pytanie nr 5 
Pkt 2.5.2 Wymagania dla rurociągów tłocznych , przewiertowych 
Pytanie 1.: czy dla rurociągów o ciśnieniu nominalnym PN10 jest dopuszczalny szereg wymiarowy 

SDR17(dla rurociągów tłocznych zgodnie z wymogami normy PN-EN13244)? 
Pytanie 2.: Czy dopuszcza się zastosowanie rur dwuwarstwowych, warstwa zewnętrzna i 
wewnętrzna wykonana z surowca PEHD100RC(równoważny z surowcem podanym w specyfikacji 
PE100 Atofina XSC50)? 
Pkt 2.5.5 Wymagania dla studni PEHD/PP 
Pytanie 3..: Czy dopuszcza się zastosowanie równoważnych studni rewizyjnych fi1000 z PP? 
Pkt 2.5.6 Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE –studnie niewłazowe 

Pytanie 4.:Średnica wewnetrzna komina min fi 400-czego dotyczy –rury trzonowej wznoszącej czy 

teleskopu? 
Odpowiedź nr 5 
Pytanie 1: Zamawiający dopuszcza stosowanie rur PE typoszereg PE100 SDR17. Zgodnie z 
dokumentacją projektową tom.3.1.1 zaprojektowano przewody ciśnieniowe z rur i kształtek (łuków, 
trójników) polietylenowych do pracy pod ciśnieniem 1 MPa z wewnętrzną i zewnętrzna warstwą 
ochronną z trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 łączonych przez zgrzewanie doczołowe. 

 
Pytanie 2: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dwuwarstwowych litych PE100RC. 
 
Pytanie 3: Zamawiający zgodnie z pkt.3.3.2.1 tom 3.1.1 dopuszcza  studzienki rewizyjne włazowe 
systemowe Ø1000 z polietylenu lub polipropylenu.  
 

Pytanie 4: Stosownie do zapisu w pkt. 2.5.6 studnia składa się kinety (podstawa studni z 
wyprofilowaną kinetą), rur karbowanych stanowiących komin studni o średnicy nominalnej Ø400 i 

zwieńczeń.  
 
Pytanie nr 6 
Działając na podstawie art.38 ust1 i 4 zwracam się z pytaniem dotyczącym warunków udziału w 
postępowaniu, a w szczególności warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej i finansowej 

wykonawcy ,polegającej na posiadaniu środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości 
2 000 000,00 zł. Czy Zamawiający przy ocenie spełnienia tego warunku będzie brał pod uwagę 

http://www.marcinowice.pl/


zapis art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych tj. czy będzie brał pod uwagę zdolność 

kredytowa lub posiadane środki finansowe wykonawcy i innego podmiotu związanego z 
wykonawcą? Czy wykonawca będzie mógł udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia?  
Wnoszę również o zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym zakresie. 
 

Odpowiedź nr 6 
Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków podmiotowych  będzie brał pod uwagę zapis art. 26 
ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 9 IDW 
SIWZ. W szczególności Zamawiający będzie żądał dokumentów lub informacji o których mowa w 
pkt 9.2 i 9.3 IDW SIWZ. 
 

Art.38 ust1 i 4 prawa zamówień publicznych nie daje delegacji prawnych Wykonawcy do wnoszenia 
zmian do SIWZ. 


