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Wyjaśnienia i zmiana  

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Czystej 
i ul. Ogrodowej w Nowej Soli. 

 
Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający Gmina Nowa 
Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 
Dokumentacja projektowa: Projekt Wykonawczy a także Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót, mówi o zastosowaniu w zakresie dn160: dn500 rur PVC 
SN8 kN/m2 czy zamawiający uzna za produkt równoważny i dopuści do zastosowania 
rury PP-B sztywności SN10 kN/ m2. Poniżej przedstawiamy porównanie właściwości 
rur PP-B i PVC. 
 

Właściwości rur PP-B SN 10 oraz PVC 

Poz. Właściwości Wymagania PP-B 
PN-EN 13476-3 

PVC-U 
PN-EN 1401-1 

1 Materiał PP bez 
modyfikatorów 
mineralnych 

PP-B (pierwotny 
surowiec) 

PVC-U (pierwotny 
surowiec) 

2 Średnica nominalna - DN/ID DN/OD 

3 Sztywność obwodowa 
SN kN/m2 

SN≥10           ISO 
9969 

tak aprobata  
techniczna 

tak aprobata 
techniczna 

4 Odporność na 
uderzenia w 
temperaturze 0° 
(metoda spadającego 
ciężarka) 

TIR≤10%      PN-EN 
744:1997 

tak tak 

5 Odporność na 
uderzenia metodą 
schodkową w temp. -
10°C 

H50≥1,0 m   brak 
pęknięć  PN-EN 1411         

tak tak 

6 Odporność na 
uderzenia kształtek 

bez pęknięć    PN-EN 
12061:2001 

tak tak 

7 Wytrzymałość rur na 
ciśnienie wewnętrzne 
(80°C, 140h, 4,2 MPa) 

bez uszkodzeń PN-EN 
ISO  1167-1 i 2:2007 

tak tak 

8 Elastyczność 
pierścieniowa 

bez uszkodzeń przy 
deformacji do 30% 
PN-EN 
ISO13968:2009 

tak tak 



 

 

Rury kanalizacyjne produkowane z jednorodnego polipropylenu PP-B (kopolimer 
blokowy polipropylenu bez wypełniaczy mineralnych) spełniają te same wymagania 
użytkowe, które są zawarte w normie na rury gładkościenne PVC-U i posiadają 
równoważne parametry techniczne, co rury PP-B, wobec powyższego mogą być 
zastosowane zamiennie. 
Rury kanalizacyjne PP-B SN 10 kN/m2 posiadają liczne dodatkowe zalety techniczne 
gwarantujące korzyści dla Kontraktu i Zamawiającego, zapewniające długotrwałą pond 
100 letnią eksploatację systemu kanalizacyjnego: 
1. Odporność na ścieranie wg  testu Darmstad 
Rury Pragma +ID posiadają bardzo wysoką odporność na zużycie ścierne, co zostało 
udowodnione w teście wykonanym przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników zgodnie z normą PN-EN 295-3:2012 oraz metodyką Darmstadt 
z zastosowaniem korundu, jako materiału ściernego. 
Wyniki badań odporności na ścieranie: 

• żwirem: 
− po 100 tys. cykli: 0,025 mm, 
− po 200 tys. cykli: 0,06 1 mm, 
• korundem: 
− po 100 tys. cykl i: 0,086 mm, 
− po 200 tys. cykli : 0,122 mm. 

Na podstawie przeprowadzonych badań odporności na ścieranie można stwierdzić, 
że rury z polipropylenu PP-B posiadają bardzo wysoką odporność na zużycie ścierne 
wynoszącą jedynie 0,061 mm po 200 tyś. cykli przy pomocy znormalizowanego żwiru 
oraz 0,122 mm przy pomocy korundu o granulacji F4. 
Grubości ścianek rur typu Pragma z PP-B są znacznie wyższe, dzięki temu zapewniony 
jest bardzo wysoki współczynnik bezpieczeństwa, co też korzystniej wpływa 
na właściwości użytkowe i długoczasową eksploatację systemu kanalizacyjnego. 
Otrzymane wyniki dają podstawy do zapewnienia większej trwałości systemów 
kanalizacyjnych niż wykonanych z innych tradycyjnych materiałów. Wyniki są również 
korzystne w zestawieniu z rurami PVC-U. 
 

Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza do zastosowania rury PP-B SN 10 jako materiał posiadający 
parametry techniczne nie gorsze niż podane w projekcie rury PVC S (lita ścianka). 

 

 
 
 

9 Zmiany w wyniku 
ogrzewania rur 

bez uszkodzeń, nie 
mogą wystąpić 
zmiany w postaci 
pęcherzy, 
rozwarstwienia, 
pęknięć itp. 

tak - 

10 Zmiany w wyniku 
ogrzewania kształtek 

głębokość pęknięć lub 
pęcherzy w miejscu 
wytrysku nie powinna 
być większa niż 20% 
grubości ścianki 

tak tak 

11 Szczelność połączeń rur 
z elastomerowym 
pierścieniem 
uszczelniającym 

PN-EN 1277:2005 tak tak 

12 Sposób połączeń Kielich 
wydłużony 

- rury kielichowe  
tak (opinia GIG) 

rury kielichowe 

- 

13 Technologia produkcji - wytłaczanie wytłaczanie 



 
Pytanie nr 2 
W dokumentacji przetargowej mówi się o studniach dn600 Tegra firmy Wavin. 
Czy zamawiający uzna za produkt równoważny studnie dn630 innego producenta 
składające się z następujących elementów: 

• Podstawa studni (kinety o średnicy 630 mm przelotowe i zbiorcze o średnicach 
króćców DN 160 mm, DN 200 mm, DN 250 mm, DN 315 mm, DN 400 mm 
(lub tzw. kinety ślepej- bez dolotów) 

• Rura trzonowa dwuścienna z PP-B o średnicy DN/ OD 630 mm o sztywności 
SN≥8 kN/m2 

• Uszczelka elastomerowa SBR 
• Teleskop PP-B DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego 
• Właz żeliwny A15 - D 400 o średnicy 600 mm. 

Studzienki zbiorcze oprócz przelotu posiadają dopływ prawy i/lub lewy doprowadzone 
pod kątem 45° lub 902°. 
Kinety dodatkowo mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stale 
zamontowana w kielichu lub łącznik kulowy umożliwiający regulację kątów, 
w przypadku nasuwki ±7,5° i w przypadku złączki kulowej± 15°. 
Podstawa kinety odporna jest na uderzenie w temp. -10±2°C, zgodnie z PN-EN 12061 
oraz posiada cechowane znakiem kryształu lodu * 
Studzienki kanalizacyjne wykonane są zgodnie z normą PN-EN 13598-2, posiadają 
głębokość posadowienia 6,0 m oraz odporne na wodę gruntową 5m. 
Studzienki posiadają odporność chemiczną zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. 
Studzienki kanalizacyjne posiadają certyfikat GIG dopuszczający do stosowania 
studzienki z rurą trzonową strukturalną lub gładką o sztywności SN 8 kN/ m2 
na terenach szkód górniczych od I do IV kategorii oraz z rurą trzonową strukturalną 
lub gładką o sztywności SN 4 kN/ m2 na terenach szkód górniczych od I do III 
kategorii. 
Studzienki służą do łączenia rurociągów odwodnieniowych służących 
do grawitacyjnego, bezciśnieniowego zbierania i odprowadzania wód opadowych 
i podziemnych z podtorza gruntowego (drenaże, zbieracze i kolektory) posiadają 
aprobatę techniczną Instytutu Kolejnictwa (IK). 
 

Odpowiedź  
Należy zastosować studnie o średnicy nie mniejszej niż 600 mm i sztywności SN≥8 
kN/m2, z zachowaniem włazów przejazdowych kl. D400. 

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedłuża termin składania 
ofert z dnia 21 listopada 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 10:00. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 

12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony ul. Piłsudskiego) 
w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:30.  

 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl                                                                                                                                   

              


