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ZAWIADOMIENIE
w sprawie postQpowania o udzielenie zamriwienia nr 211707

W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 211707 w trybie przetargu zloZono wniosek o wyja6nienie tre6ci
SIWZ. Na podstawie $ 37 ust. 2 Procedury udzielania zam6wieii z dnia 0l kwietnia 2018 r. Zamawiaj4cy udziela
odpo* iedzi na nastgpujqce zapyanie:

W imieniu fi.my (..) kierujE zapytani e, czy Zamawiaj1cy .lq1raLza zgodQ na zmiang technologii, a tym
samym material6w u2ytych w realizacji wlw przedmiotu zam6wienia, a mianowicie:
Czy wskazane przez Zamairaj4cego w zal4czonej dokumentacji projektowej materialy:

1. Rura oslonowa przewiertowa PE, SDR ll -200x18,2mm-581,5mb
2. Rura oslonowa PE, SN8 - 180x8,6mm 255,5mb

3. Rura oslonowa przewiertowa PE, SDR I I - 250x22,7mm - 73,5mb

mogq zostad zast4pione rozwi4zaniem r6wnowa2nlm w postaci rur cidnieniowych z poletylenu PE 100-
RC z warstwami metalowej bariery oraz zintegrowanym dodatkowym plaszczem ochonnym
z polietylenu PEplus?

Rury te s4 przystosowane do budowy i renowacji rurociqg6w prze znaczonych do rozprowadzania paliw
gazowych. Zastgpuj4 rury oslonowe i oslonowe przewiertowe, jak r6wnie2 stanowiq rurg przewodow4 na
odcinkach projektu gazoci4gu z zastosowaniem rur oslonowych. Tym samym gazoci4g przewodowy
bgdzie na tych odcinkach wybudowany z proponowanej rury zintergrowanej fi I 10mm.
Specyfikacja materialowa rury zintegrowanej z ptaszczem ochronnym:

Budowa rurv Rura przewodowa czama

ZewnQtrrry plaszcz ochronny w kolorze pomarariczowym, omaczaj4cym

medium-gaz ziemny, z podw6jnymi zielonymi paskami jako wyr62nik
plaszcza ochronnego.
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Zapltanie do przetareu nr 21 1707 (zlo2one za po5rednictwem poczty elektronicznej):

Rura przewodowa: PE 100-RC lub r6wnowa2ny

DCT: dwa przewodniki elektrycme nawinigte spiralnie pod plaszczem

ochronnym

Plaszcz ochronny: z polietylenu PEplus; nakladany na rurg w procesie

ci4glym metod4 ekstruzj i.
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Znakowanie Kolorowe znakowanie na rurze przewodowej oraz dodatkowo makowanie
plaszcza ochronnego

WlaiciwoSci
mechaniczne

WlaSciwoSci frzyczne Czas indukcji utleniania >20minn. Skurcz wzdluZny a3% (dla grubo6ci
Scianki <16 mm)

Zamavtiajqcy dopuszcza rury o wla6ciwo5ciach r6wnowa2nych do przedstawionych w dokumentacji projektowej
zalqczonej do SIWZ na odcinkach gdzie zaprojektowane sA rury oslonowe, w tym rur z polietylenu PE 100-RC
z warstwami metalowej bariery oraz zintegrowanym dodatkowym plaszczem ochronnym z polietylenu PEplus,
kt6re spelniaj 4 j ednocze6nie funkcje rury oslonowej i przewodowej, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcg
zgody zarz4dc6w nieruchomo5ci zlokalizowanych na trasie przebiegu gazoci4gu oraz dopelnienia innych
koniecznych obowiqzk6w formalnych (e6li b9d4 wymagane). Powyzsze rozwi4zanie nie dotyczy odcinka sieci
gazowej zlokalizowanego na nieruchomorlciach nalez4cych do sp6lki PKP S.A. oraz zlokalizowanych w pasie

drogowym drogi kajowej nr 50 i drogi kajowej nr 92 (dokumentacja projektowa dostgpna w siedzibie
Zamawial1cego oraz pod adresem strony intemetowej wskazanej w SIWZ). Zamawiaj1cy nie vyrail zgody na

zastosowanie rur innych niZ wskazane w dokumentacji projektowej do budowy gazociqgu zlokalizowanego na

nieruchomo6ciach nale24cych do sp6lki PKP S.A. oraz zlokalizowanych w pasie drogowym drogi kajowej nr 50
i drogi kajowej nr 92.

Treii SIWZ pozostaje bez zmian.
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Jerzv Trzciris
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WlrzymaloSi hydrostatyczna zgodna zPN-EN 1555-2:2012 pkt 7.2 (20
stopni C - 100h; 80 stopni C - 1000h)
Wydlu2anie przy zerwaniu >35070, PN-EN 1555-2:2012 pkt7.2

Odoowied2 Zamawiaj4cego :

Zamawiajqcy informuje, 2e termin skladania ofert ulega zmianie na dziei 22 maja2019 r. godz. 12:00 oraz termin
otwarcia ofert ulega zmianie na dziefi22 maja 2019 r. godz. 12:30.

Sochaczew, 09 maja 2019 r.


