
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Spółka z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 
tel. 014 62-10-562  faks. 014 62-10-564 
www.dorzeczebialej.pl   biuro@dorzeczebialej.pl  

 

  

 
Tuchów 

 

 
Ciężkowice 

 

 
Ryglice 

 

 
Rzepiennik  
Strzyżewski 

 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000218925 - Kapitał zakładowy: 61 682 000,00 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825 

 

Tuchów, 18.09.2020r. 
L.Dz. DIR/708/PZ/P/ZP16-20/09/2020/1164 

 
Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu znak ZP-16/20 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz 
z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Znak postępowania ZP-16/20. 

 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. odpowiada na zadane 

pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. 

 
Pytanie 1: 
W  STWiOR – Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych. Rdzeń rury stanowi 
PE100 – RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201, SDR17 klasy ciśnień PN10, łączone 
poprzez zgrzewanie. Średnice rur i kształtek DN90 – DN50. Kształtki tylko wytłaczane. Nie 
dopuszcza się kształtek segmentowych. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej 
odporności względem powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury 
odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań 
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 
17025). Płaszcz ochronny winien być z nasyconego mineralnie polipropylenu w kolorze 
brązowym z paskami w innym kolorze, służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury 
dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 
1075 Typ 3.   
 Czy  między płaszczem, a rurą winny znajdować się fabrycznie wmontowane elementy 
metalowe, które spełniać maja funkcję detekcji rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwić 
lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w pkt 2.2.1 w SST.01.02, rury PE100 RC SDR17 
PN10 przeznaczone do budowy kanalizacji tłocznej winny być stosowane bez fabrycznie 
wmontowanych elementów metalowych między płaszcze, które spełniać mają funkcję detekcji 
rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwić lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice 
bezwykopowego montażu. 
 
Pytanie 2: 
W  STWiOR – Rurociągi wodociągowe należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Rdzeń 
rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o 
średnicach DN225 – DN50. Kształtki tylko wytłaczane. Nie dopuszcza się kształtek 
segmentowych. Rury i kształtki wykonane z materiału o najwyższej odporności względem 
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powolnej propagacji pęknięć podlegającemu stałej kontroli jakości. Rury odporne na skutki 
zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami badań akredytowanego Instytutu 
Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny 
winien być z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym kolorze, 
służącymi do identyfikacji płaszcza ochronnego. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie 
bezwykopowego montażu rurociągów, zgodna z PAS 1075 Typ 3.  
 Czy  między płaszczem, a rurą winny znajdować się fabrycznie wmontowane elementy 
metalowe, które spełniać maja funkcję detekcji rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwić 
lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w pkt 2.1 w SST.01.03, rury PE100 RC SDR11 
PN16 przeznaczone do budowy sieci wodociągowej winny być stosowane bez fabrycznie 
wmontowanych elementów metalowych między płaszcze, które spełniać mają funkcję detekcji 
rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwić lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice 
bezwykopowego montażu. 
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