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Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wewnętrznej i placu manewrowego przy
cmentarzu w Opatówku ul. Piaskowa.

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm
następującej treści:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W kosztorysie ofertowym na stronie 1, w punkcie 4 . Remont odwodnienie drogi w podpunkcie 8 d4. Podano:
" Odwodnienie z rur PEHD o średnicy 30 cm ". Również w ogłoszeniu o przetargu w jego opisie podano:
Odwodnienie z rur PEHD o średnicy 30 cm - 80 m ".
Do wykonania odwodnienia mamy zamiar użyć rur z PP ( polipropylenu ) jako materiału równoważnego
o takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury PEHD ( polietylen ). Rury z PP
( polipropylenu ) i z PEHD ( polietylenu ) są produkowane w/g tej samej normy PN-EN13476, a materiały
polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców - poliolefin. Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu
do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku,
opublikowanego w opracowaniu pt: " ZALECENIA PROJEKTOWE ITECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH
DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH ". Opracowanie to mówi
w rozdziale w rozdziale 2.1.1 o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen
( PP ) i polietylen ( PE ).

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:
Ad.1. Powyższa kwestia znajduje wyjaśnienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia w pkt. UWAGA: " Do wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących najwyższą jakość. Zamawiający
informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia: typy
i symbole materiałów lub urządzeń, ich oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentów
zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń
równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wszelkie nazwy materiałów
i urządzeń zawarte w projekcie jeżeli odnoszą się do nazwy producenta należy rozumieć jako "
nie gorsze niż". W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie
równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy ".

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

