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Wykonawcy  biorący   udział 

 w postępowaniu 

 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji deszczowej w Alejach 11 Listopada                             
w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. - etap I Kontrakt X”                 
          

 

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły pytania, na które udziela 

następującej odpowiedzi :  

 

Pytanie Nr 1:   

Proszę  o sprecyzowanie technologii w jakiej ma być wykonana renowacja gdyż poszczególne 

zapisy wykluczają się pod względami technologicznymi  ( czy rękaw ma się wklejać czy przylegać) 

oraz materiałowymi np. żywica poliestrowa dwukomponentowa  

 
Odpowiedź : Zamawiający prostuje zapisy występujące w SWZ i ujednolica je w stosunku do 

jednej technologii. Renowację należy przeprowadzić przy zastosowaniu rękawów szklanych 

nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzonymi promieniami UV.  

Ze względu na stan techniczny rurociągów rękaw powinien spełniać poniższe parametry : 

 Rękaw szklany utwardzany promieniami UV, nasączony żywicą poliestrową, 

 Wymaga się tylko i wyłącznie zastosowanie rękawa wzmocnionego włóknem szklanym 

ze szła antykorozyjnego typu E-CR, zgodnie z normą DIN EN 14020, części 1-3 

 Rękaw nawojowy, bezszwowy (w celu optymalnego dopasowania do kształtu kanału oraz 

równomiernej grubości ścianki rękawa w całym jego obwodzie widoczne spiralne 

nawinięcie rękawa w trakcie inspekcji powykonawczej) 

 Rękaw musi dysponować rozciągliwością w trakcie instalacji o wartości co najmniej 8 % 

na profilach kołowych (w celu  optymalnego dopasowania się do kształtu kanału) 

 Nie dopuszcza się użycia rękawa wyprodukowanego technologią „na składkę”  

(niejednakowa grubość ścianki po cały obwodzie, ryzyko „rozjechania” poszczególnych 

warstw) 

 Nie dopuszcza się użycia rękawa ze szwem (osłabienie rękawa w miejscu szwa) 

 Możliwość pokonywania łuków do 15o  

 Grubość warstwy ścieralnej musi być przynajmniej 3-krotnie większa od wartości ścierania 

sprawdzonej poprzez próbę Darmstadtską wg normy EN 295-3  nie większą niż 1.12 mm 

 Czas przechowywania rękawa od daty produkcji  musi wynosić minimalnie 26 tygodni 

 Grubość warstwy przeciwko ścieraniu min.0,5 mm potwierdzona przez producenta kartą 

techniczną 

 Wymaga się zastosowania rękawa ze zintegrowanym prelinerem lub prelinerem  osobnym 

(możliwy napływ ciągły wody gruntowej) 

 Sztywność obwodowa rękawa SN-2 potwierdzona dokumentem-badaniami próbek  

 



 

 

 

Pytanie Nr 2:   

Czy pod pojęciem żywica poliestrowa nietoksyczna kryje się żywica poliestrowa bez styrenowa ?  

Odpowiedź : Do nasączania rękawa należy zastosować żywice poliestrowe nietoksyczne , w tym 

bez styrenowe.    

 

Pytanie Nr 3:   

Czy można instalować kształtki kapeluszowe inną metodą niż inwersyjną ?  

Odpowiedź : Kształtki kapeluszowe wykonać za pomocą rękawa filcowego nasączonego żywicą 

epoksydową. Długość kształtki kapeluszowej min. 40 cm. Ze względu na  krzywiznę przyłączy, 

jak i prawdopodobną zmianę średnic wymaga się zastosowania rękawa filcowego ze zmienną 

średnicą metodą inwersji.      

 

Pytanie Nr 4:   

Czy Zamawiający posiada dane jaki dokładny wymiar ma kanał Jajowy w Alei 11-go Listopada?   

Odpowiedź : Zamawiający nie posiada dokładnych danych dotyczących średnicy. Zgodnie z 

zapisami w SWZ  „z uwagi na nieregularny kształt komór/studni i kolektorów Wykonawca 

powinien sam zweryfikować wymiary przed złożeniem oferty. 

 

         

         Ponadto, Zamawiający modyfikuje SWZ w ten sposób, że w Dziale  XXI zatytułowanym 

„Termin składania i otwarcia ofert, Termin związania ofertą”  pkt. 1-3 otrzymują nowe brzmienie :      

„ 1.  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do  2214.06.2022 r., do  

godziny  9.30 czasu lokalnego.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  2214.06.2022 r., o godzinie 9:50 czasu lokalnego. 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia  2113.07.2022r. 

włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 

 
 

 

 
                                                                                            Z  poważaniem  
 
                                                                                                             Zastępca 

                                                                              Prezydenta Miasta  

                                                                                                         /-/  
                                                                                          Jacek  Szymankiewicz   

 

 


