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INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:
„Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do
wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z polietylenu (PE) do wody, oraz
przejść murowych do rur z polietylenu (PE)”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia
na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
że w dniu 10 lipca 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej
przytoczone pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o
zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE),
kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), złączek zaciskowych do rur z
polietylenu (PE) do wody, oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE)” Zamawiający
udzielił stosownych odpowiedzi.

Pytanie nr 1
Dotyczy części nr 2, poz. (30-47). Czy dopuszczacie Państwo dostarczenia obejm
siodłowych z obejmą dolną (formularz ofertowy, poz. 30-47) w zakresie średnic dla rury
przewodzącej od d225mm i większych, z obejmą dolną wykonaną z pasa poliestrowego jako
rozwiązania równoważnego? ( obejma w postaci pasa poliestrowego, o wytrzymałości ≥ 2000kG
stanowi integralną cześć kształtki, dopasowana jest długością do średnicy kształtki, podobnie jak
obejma polietylenowa i dokręcana śrubami, oraz pakowana jest wraz z kształtką do jednego, tego
samego woreczka foliowego).
Uzasadnienie: Warunkiem wykonania dobrego montażu siodła jest prawidłowe
przygotowanie rury (usunięcie warstwy utlenionej ) oraz zapewnienie wymaganego docisku siodła
do rury podczas procesu zgrzewania za pomocą obejmy dolnej. Dopasowana na wymiar obejma
dolna, czy to wykonana z PE czy tez z innego materiału, dobrze dokręcona gwarantuje taki
docisk. Po zakończeniu procesu zgrzewania obejma dolna nie ma żadnego znaczenia
technologicznego - może pozostać na rurze, ale także może być odkręcona i usunięta (nikt
oczywiście tego nie robi). Tylko ze względów ekonomicznych, dla siodła o większych średnicach

( od 225 włączenie do d315mm, lub od d250 do d315), firmy stosują obejmy siodłowe z obejmą
dolną w postaci dopasowanych do średnicy taśm poliestrowych.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż całość obejmy siodłowej elektrooporowej, czyli część górna
jak i część dolna wykonana ma być z PE 100 SDR 11 – dotyczy pozycji nr 30-34, 40-43, 45-46
formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia części nr 2.
Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie równoważne wykonania obejmy siodłowej
elektrooporowej dla rury przewodzącej DN 225 do DN 315, części górnej z PE 100 SDR 11 i
ewentualnej części dolnej z PE 100 SDR 11 lub z pasa poliestrowego – dotyczy pozycji nr 35-37,
44, 47 formularza nr 1 oferty warunków wykonania zamówienia części nr 2.

Prosimy o uwzględnienie wszelkich naniesionych przez Zamawiającego zmian w
sporządzanych przez Państwa ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania.
Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia
SIWZ pozostają bez zmian.
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Mariusz Smółko – tel. 091 489 88 12.

Z poważaniem

