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Kępno, dnia 19.03.2019                                                                                Do Wszystkich Wykonawców 

  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5677P na odcinku Myjomice-Kierzno 

w gminie Kępno”, Nr sprawy AB.272.6.2019. 
 

Zamawiający, Powiat Kępiński, informuje, iż do w/wym postępowania zostały złożone zapytania do SIWZ. 

W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Zestaw pytań i odpowiedzi   

Zapytanie. W Przedmiarze Robót na stronie 55, w dziale 7.3 D.06.00.00 Roboty Wykończeniowe – ETAP 

III, w punkcie 280 podano: „Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm”.  

Na stronie 56, w punkcie 286 podano: „Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm”. 

Na stronie 59, w punkcie 293 podano: „Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 30cm”. 

W Projekcie Budowlanym Branży Drogowej na stronie 33, w podpunkcie: Przepusty pod zjazdami, 

podano: „Przepusty pod zjazdami projektuje się wykonać z prefabrykowanych rur PEHD SN8 o średnicy 

fi 30cm – fi 40cm.Wylkot i wlot zwieńczyć prefabrykowaną ścianką czołową”. 

Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o 

takich samych parametrach projektowych jak przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP 

(polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane wg 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 I TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCJI 

INŻYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH”. 

Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to 

polipropylen (PP) i polietylen (PE). 

W związku z powyższym składamy zapytanie :  

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów, rur karbowanych z polipropylenu (PP), 

jako materiału równoważnego ?  

Odpowiedz: Dopuszcza się zastosowanie rur PE lub PP przepustowych o wytrzymałości min. SN 8.  

  

Pozostałe warunku określone w SIWZ pozostają bez zmian 

 Starosta Kępiński 

/-/ Robert Kieruzal  
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