
Zakład Komunalny       Kostrzyn, dnia 13.06.2016 r. 
Ul. Poznańska 2 
62-025 Kostrzyn 
        
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w Siedlcu gmina Kostrzyn 
              Nr sprawy: ZP.7.1.2016/PN 

Działając w oparciu o art. 38 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 
r. poz. 2164), zwanej dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone zapytanie ( z dnia 
10.06.2016 r.) dotyczące SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: 

 
 Szanowni Państwo,  
W związku z postępowaniem przetargowym dla przedsięwzięcia jak wyżej, zwracamy się z prośbą o 
odpowiedź na poniższe pytanie.  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nakłada wymóg , ażeby sieć wodociągową wykonać z 
rur ciśnieniowych polietylenowych DN/OD 110 PE 100 RC SDR11 PN16, i kształtek kołnierzowych 
żeliwnych w węzłach.  
Od paru lat na rynku dostępny jest kompletny system rur i kształtek i armatury z żeliwa sferoidalnego – 
BLUTOP; dotychczas zastosowany do budowy wodociągów na terenie Wielkopolski; np. w Zielonej 
Górze, Koninie, Kaliszu, Nowym Tomyślu czy Pile .  
System rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego DN/OD 110 na ciśnienie PN 25 kompatybilny z rurami 
tworzywowymi PE. Rury BLUTOP z wewnętrzną wykładziną termoplastyczn ą DUCTAN, z zewnątrz 
pokryte są powłoką cynkowo-aluminiową - (ZnAl) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al), z dodatkiem miedzi 
nakładanego w łuku elektrycznym o gramaturze min. 400 g/ m², z zewnętrzna warstwą lakieru 
akrylowego zgodnie z PN-EN 545:2010 w klasie ciśnieniowej C25 .  
Rura PE DN/OD 110 PE 100 SDR11 PN16 opisana w SIWZ o średnicy zewnętrznej Dz=110mm 
posiada wewnętrzną średnicę równą około Dw=90, mm .  
Rury z żeliwa sferoidalnego BLUTOP o średnicy DN/OD 110 na PN 25 (C25) posiadają wewnętrzną 
średnicę równą Dw=102,0mm . Przekrój hydrauliczny rury BLUTOP jest WIĘKSZY o 28% .  
Parametry wytrzymałościowe rur z żeliwa sferoidalnego są znacznie wyższe od rur PE . Sztywność 
obwodową rury z żeliwa sferoidalnego jest SN= 201 000 N/m2  
Ciśnienie robocze dla rury żeliwnej DN/OD 110 wynosi PN 25.  
PYTANIE:  
1. Czy Zamawiaj ący, dla zapewnienia najwy ższych standardów technicznych , dopuszcza w 
miejsce rur polietylenowych DN/OD 110 PE 100 RC SDR11 PN16  
zastosowanie rur z żeliwa sferoidalnego z nowoczesną zewnętrzną powłoką cynkowo-aluminiową 
BioZINALIUM DN/OD 110 na ciśnienie robocze PN 25 ? Rury z żeliwa sferoidalnego zapewnią 
Zamawiającemu wyższe bezpiecze ństwo eksploatacji, wi ększą trwało ść (dwukrotnie dłuższa 
żywotność), eliminuje czynnik ludzkiego bł ędu, a koszty tego systemu b ędą porównywalne a 
prawdopodobnie nawet ni ższe ni ż systemu PE-HD ?  
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiaj ący nie przewiduje zmiany rur polietylenowych na rur y z żeliwa sferoidalnego. 
 
Powyższe pytanie i odpowiedź zostały zamieszczone w dniu 13.06.2016 r. na stronie internetowej. 
Udzieloną odpowiedź należy traktować jako obowiązującą. 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1.Wykonawca – autor zapytania, 
2.Strona internetowa – BIP 
3. a/a 
 
 
 
 


