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Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na                  

wykonanie zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu” 
 

 

   W związku ze złożonymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi wyżej wymienionego 

postępowania przekazuję na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami : 
 

Pyt. 1 Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania odcinków kanalizacji metodą bezwykopową 

(przewiertem) należy zastosować rury PE100 RC SDR 17 co najmniej trój-warstwowe z 

zieloną zewnętrzną oraz wewnętrzną warstwą (warstwa środkowa w kolorze czarnym), 

wszystkie trzy warstwy z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie 

współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie i nie wymagające przy 

łączeniu zdejmowania warstw ochronnych i zintegrowane wymiarowo? 

         Ww. rury powinny posiadać udokumentowane wyniki badań WYROBU GOTOWEGO (a 

nie jedynie granulatu) potwierdzające własności rur warstwowych RC tj. podwyższoną 

odpornośc na skutki nacisków punktowych i powolną propagację pęknięć oraz 

podwyższoną odporność na skutki zarysowań (tj. własności niezbędnych do montażu 

metodą bezwykopową – przewiertem), zgodnych ze specyfikacją PAS 1075: 2009-4, 

(aktualną normą dla rur RC wielowarstwowych do alternatywnych technik układania). 

         Wymagania PAS 1075: 

         1). Test karbu (Notch Test) – wg PN EN ISO 13479. Próbka powinna wytrzymać bez 

uszkodzenia okres ≥ 8760 h. 

         2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) – wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzymać bez 

uszkodzenia okres ≥ 8760 h. 

         3). Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela. Próbka powinna wytrzymać bez 

uszkodzenia okres ≥ 8760 h. 

         Na dowód czego należy okazać pozytywne raporty z przeprowadzonych badań 

WYROBU  oraz certyfikat zgodności z PAS 1075 typ 2 (zgodność rur z PAS 1075 może 

potwierdzić jedynie akredytowana Instytucja jako DIN Certco i TUV Sud). 
 

Ad. 1 Do wykonywania odcinków kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100, Zamawiający 

dopuszcza stosowanie materiału różnych producentów, których wyroby będą miały 

odpowiednie deklaracje i aprobaty techniczne potwierdzające możliwość ich 

zastosowania przy układaniu metodą bezwykopową (podwyższoną odporność na 

zarysowania). 

  

Pyt. 2 Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymagać będzie załączenia do oferty 

dokumentów (certyfikatów zgodności z PAS 1075, aprobat technicznych, deklaracji 

zgodności, atestów) na materiały przewidywane do wbudowania przez Wykonawcę. 



Ad. 2 W przypadku ujęcia w ofercie a następnie zastosowania innych materiałów lub 

urządzeń niż podane w dokumentacji określonej w ust.2 lit. a)-c) SIWZ wykonawca 

obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane materiały i urządzenia spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego, poprzez złożenia stosownych dokumentów 

uwiarygodniających te materiały lub urządzeni zgodnie z zapisem roz. III ust.3 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień oraz informacji przy przygotowaniu 

Państwa oferty. 
 

 

A/a 
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