
 

 

Swarzewo, dnia 24.12.2020 roku  
 

 

 

 

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO –  

ZNAK: RRUR/01/12/2020 
 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich 

opinii, pozwoleń i decyzji oraz wykonanie inwestycji pn: Remont (rehabilitacja) żeliwnego kolektora kanalizacji tłocznej DN600mm z zastosowaniem 

technologii ciasnopasowanej, z użyciem polietylenowych wykładzin klasy konstrukcyjnej A. 

 

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – 

udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:  

Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i decyzji oraz wykonanie inwestycji pn: Remont (rehabilitacja) żeliwnego kolektora 

kanalizacji tłocznej DN600mm z zastosowaniem technologii ciasnopasowanej, z użyciem polietylenowych wykładzin klasy konstrukcyjnej A. 
 

 

Lp. Treść pytania 

 

Wyjaśnienie Zamawiającego 

1.  
Zwracamy się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji SIWZ dot. zamówienia publicznego pn.: 
„Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i decyzji oraz wykonanie inwestycji pn.: 
Remont (rehabilitacja) żeliwnego kolektora kanalizacji tłocznej DN 600mm z zastosowaniem 
technologii ciasnopasowanej, z użyciem polietylenowych wykładzin klasy konstrukcyjnej A." 
poprzez: 

• zmianę opisu przedmiotu zamówienia, a w szczególności programu funkcjonalno-
użytkowego, poprzez dopuszczenie zastosowania metody CIPP (z włókna szklanego lub 
filcu) jako równoważnej dla technologii ciasnopasowanej; 

 

1. Wykonawca musi zrealizować przedmiot zamówienia 

zgodnie z SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy złożą w odpowiednim czasie 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ. 



 

 

• dopuszczenie udokumentowania posiadanego przez wykonawców doświadczenia 
poprzez powołanie się na zadania wykonane przy renowacji kolektorów ciśnieniowych 
sanitarnych metodą CIPP (z włókna szklanego lub filcu). 

Wskazujemy, że dokonane przez zamawiającego ograniczenie dopuszczalnych metod 
wykonania remontu kolektora kanalizacji tłocznej wyłącznie do technologii ciasnopasowanej z 
użyciem polietylenowych wykładzin klasy konstrukcyjnej A stanowi - sprzeczne z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych - ograniczenie konkurencji i dostępu do zamówienia przez 
większość doświadczonych wykonawców, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz zasoby 
techniczne, sprzętowe i kadrowe pozwalające na złożenie konkurencyjnych ofert i należyte 
wykonanie zamówienia. 

Sposób sformułowania OPZ zdaje się wskazywać na niedozwolone preferowanie wyłącznie 
jednej technologii oraz niezwykle ograniczonego kręgu potencjalnych wykonawców ją 
oferujących.  

Ograniczenie w OPZ dopuszczalnej metody realizacji zamówienia wyłącznie do technologii 
ciasnopasowanej nie jest uzasadnione szczególnymi potrzebami Zamawiającego, ani też 
uwarunkowane jakimikolwiek obiektywnymi okolicznościami zewnętrznymi. Co więcej jest to 
decyzja prowadząca do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów wykonania remontu kolektora 
kanalizacji tłocznej, co winno być oceniane w kategoriach naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. 

 

W naszej ocenie sposób działania Zamawiającego na gruncie niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego stanowi naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 Pzp 
poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem nadmiernych i 
nieuzasadnionych obiektywnymi potrzebami wymagań w zakresie dopuszczalnej technologii 
renowacji kolektora tj. w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i 
uczciwej konkurencji. 

 

Co prawda obowiązek przestrzegania reguł określonych w art. 29 ust. 1 i 2 Pzp nie oznacza, że 
zamawiający nie ma prawa określić przedmiotu zamówienia w sposób uwzględniający jego 
(obiektywne!) potrzeby i aby uzyskać oczekiwany efekt, nawet jeśli wyklucza to możliwość 
dopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich wykonawców działających na rynku. Prawem 
zamawiającego jest takie opisanie przedmiotu zamówienia, którego realizacja zaspokoi w 



 

 

najszerszym kontekście określone potrzeby społeczne. Jednakże swoboda Zamawiającego w 
doborze dopuszczalnych rozwiązań technicznych, a w szczególności w przypadku takiego ich 
zawężenia, które prowadzi do znaczącego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców, 
warunkowana jest tym, że Zamawiający musi potrafić każdorazowo wykazać swoje 
uzasadnione potrzeby, które stanowią obiektywną podstawę do takiego ograniczenia dostępu 
do zamówienia (wyrok KIO z dnia 16 grudnia 2016 r., KIO 2280/16). 

W orzecznictwie Izby ukształtował się pogląd, że nawet opis przedmiotu zamówienia dokonany 
w taki sposób, że wyłącznie jeden wykonawca może złożyć zgodną nim ofertę, może nie być 
poczytany za naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp. Zamawiający 
może bowiem oczekiwać rozwiązań najnowocześniejszych i wyjątkowych, (wyrok KIO z dnia 
01.02.2011 r., sygn. akt: KIO 79/11, sygn. akt: 89/11, sygn. akt: 90/11), o ile Zamawiający swoje 
potrzeby obiektywnie uzasadni (podobnie w wyroku z dnia 28.02.2012 r., sygn. akt: KIO 229/12, 
sygn. akt: KIO 238/12, sygn. akt: KIO 239/12, sygn. akt: KIO 242/12, sygn. akt: KIO 245/12, sygn. 
akt: KIO 247/12)(za wyrokiem KIO z 12.12.2012 r., sygn. akt: KIO 2630/12). 

 

Dokonane przez Zamawiającego zawężenie możliwych do zastosowania rozwiązań, nie 
znajdujące uzasadnienia w specyfice przedmiotu zamówienia ani obiektywnych wymaganiach 
Zamawiającego,  

 

Należy przy tym podkreślić, że w świetle orzecznictwa KIO niedozwolona dyskryminacja 
wykonawców następuje również w sytuacji, gdy wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są na tyle 
rygorystyczne, że nie sposób dopatrzeć się uzasadnienia dla nich w potrzebach Zamawiającego, 
przy czym, ograniczony zostaje krąg potencjalnych wykonawców mogących zrealizować 
zamówienie. 

 

Zamawiający zobowiązany jest wykazać w sposób wiarygodny, logiczny i spójny, co 

 było podstawą takich, a nie innych wymagań. Naturalnie nie jest takim uzasadnieniem 
gołosłowne oświadczenie Zamawiającego nie poparte żadną miarodajną argumentacją. Należy 
przy tym podkreślić, że ciężar dowodu w zakresie braku zaistnienia ograniczenia konkurencji 
spoczywa w całości na Zamawiającym. 
 

Na gruncie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w naszej ocenie - 



 

 

nie mamy do czynienia z takimi uzasadnionymi i obiektywnymi potrzebami, które stanowiłyby 
podstawę dla wprowadzenia zastosowanych przez Zamawiającego ograniczeń co do 
dopuszczalnej technologii wykonania renowacji kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej. 

 
Wskazana przez Zamawiającego metoda renowacji kolektora, tj. technologia ciasnopasowana 
jest nietrafiona pod względem technicznym, realizacyjnym oraz finansowym. 
 

Zamawiający wymaga w OPZ, aby do wykonania renowacji kanalizacji ciśnieniowej DN600 
zastosowano technologię ścisłego pasowania PE (polietylenu), polegającą na tym, że w 
istniejącą rurę żeliwną DN600 wciągana jest rura PE o średnicy zewnętrznej Dz600mm. 
Renowacji w ramach niniejszego zamówienia podlega kanalizacja sanitarna, tymczasem 
technologia ścisłego pasowania jest stosowana przede wszystkim sieciach do wody pitnej. 
 

Pomimo ogromnego doświadczenia na rynku renowacji nie posiadamy wiedzy na temat 
zastosowania tej technologii w ostatnich latach przy realizacji renowacji kanalizacji ciśnieniowej 
(tym bardziej tej średnicy). Jej zastosowanie wiąże się ze zdecydowanie większym zawężaniem 
średnicy po renowacji niż technologia CIPP. Wszystkie realizacji tego typu kolektorów w 
średnicach >DN500 były wykonywane przy zastosowaniu rękawów CIPP (z włókna szklanego 
lub filcu). 

Główne inwestycje tego typu to zadania realizowane przez: 

• MPWiK Warszawa (lata 2002-2005) - kolektory ciśnieniowe DN600,1000,1200 - 
renowacja wykonana metodą rękaw CIPP; 

• Aquanet Poznań (2005-2006 rok) - kolektor ciśnieniowy DN1200 - renowacja 
wykonana metodą rękawa CIPP; 

• PWIK Olsztyn (lata 2008-2014) - kolektory ciśnieniowe DN400, 500, 800 - renowacja 
wykonana metodą rękawa CIPP; 

• Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja (lata 2014-2015) - kolektor ciśnieniowy DN800 -
renowacja wykonana metodą rękawa CIPP; 

• PROSNĄ Spółka Wodno-Ściekowa (2020 rok) - kolektor ciśnieniowy DN800 - renowacja 
wykonana metodą rękawa CIPP; 

• WOD-KAN Ostrów Wlkp. (lata 2019-2020) - kolektor ciśnieniowy DN600 - renowacja 
wykonywana metodą rękawa CIPP; 

• PEWIK Gdynia (lata 2018-2019) - kolektor ciśnieniowy DN400, DN500 - renowacja 



 

 

wykonana metodą rękaw CIPP. 

• Zakład Komunalny w Kostrzynie (2018r) - kolektor ciśnieniowy DN300 - renowacja 
wykonana metodą rękawa CIPP, 

• PWiK Września (2020 r) - kolektor ciśnieniowy Dn400 - renowacja wykonana metodą 
rękawa CIPP 

Zamawiający, jako parametr główny podaje minimalny wymagany przepływ po renowacji na 
poziomie 1200m3/h. Jeżeli chodzi o rury z polietylenu, to typoszereg produkcyjny czołowych 
producentów tych rur umożliwia zastosowanie w tym wypadku rury o średnicy zewnętrznej 
Dz560mm (przy zastosowaniu tej rury nie uzyskamy wymaganego przepływu, gdyż przy 
zastosowaniu rury SDR17 PN10 grubość ścianki tej rury wynosi 33mm, co daje średnicę 
wewnętrzną po renowacji na poziomie 494mm). Kolejna produkowana średnica to rura DN630, 
i tu żeby ją zainstalować, należy zniszczyć (skruszyć) istniejącą rurę żeliwną, czego Zamawiający 
nie dopuszcza (wymagana technologia to ścisłe pasowanie rury PE). Zatem tak naprawdę nie 
ma na rynku rury (nie jest produkowana), która umożliwia wykonanie renowacji tego kolektora 
poprzez metodę ścisłego pasowania polietylenu. Można zastosować tylko metodę tzw. reliningu 
długiego rurami PE, czyli wciągnięcie w istniejącą rurę rury PE o średnicy zewnętrznej 560mm, 
co wiąże się z tym, że należałoby wypełnić pustkę, która powstanie między rurą macierzystą a 
rurą PE, czego Zamawiający nie przewiduje i nie opisuje a poza tym zastosowanie takiej rury 
wyklucza możliwość uzyskania po renowacji parametrów przepływu wymaganych przez 
zamawiającego (1200m3/h). 

Zamawiający nie dopuszcza technologii rękawa CIPP ani referencji na rękaw, który jest idealnym 
i dedykowanym rozwiązaniem dla tego typu zadań. W przypadku dopuszczenia do renowacji 
rękawa CIPP z włókna szklanego (technologia stosowana wielokrotnie w ostatnich latach 
podczas renowacji kolektorów tłocznych sanitarnych w Polsce), zastosowany byłby rękaw o 
grubości ścianki 8-9mm (średnica wewnętrzna rurociągu po renowacji wynosiłaby 584-582mm) 
i zachowany zostałby przepływ minimalny, który wymagany jest przez Zamawiającego (przy 
zachowaniu wszelkich pozostałych wymaganych parametrów technicznych). 

Zamawiający wymaga, aby rura PE była klasy wytrzymałościowej „A" czyli była samonośna 
(przenosiła wszelkie obciążenia i ciśnienie wewnętrze bez współpracy z rurą macierzystą). 
Rękaw z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV również jest klasy wytrzymałościowej 
„A", czyli jest samonośny a posiada wielokrotnie cieńszą ściankę od rury PE. Rury PE mają bardzo 
niski moduł sprężystości krótkoterminowej (1000-1500 MPa), natomiast rękawy z włókna 
szklanego posiadają moduł na poziomie 16 000 MPa (czyli ponad 10-cio krotnie więcej niż rury 



 

 

PE). Skutkiem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w rury PE wymagają zastosowania kilkukrotnie 
grubszej ścianki, aby zachować te same parametry wytrzymałościowe. Producenci rur PE nie 
podają nigdzie wartości modułu długoterminowego sprężystości, który pokazuje, o jaką wartość 
w ciągu 50 lat zestarzeje się rura PE (starzenie to wiąże się z utratą parametrów 
wytrzymałościowych po 50 latach eksploatacji -definiuje to współczynnik redukcji A). Natomiast 
producenci rękawów takich danych nie podają. 

Do instalacji rur PE przy tej średnicy wykopy startowe będą musiałyby być kilkukrotnie dłuższe 
niż wykopy, które potrzebne byłyby do instalacji rękawa, co wydaje się niemożliwe patrząc na 
trasę rurociągu (tym bardziej, że kwestia uzyskania zgody na prowadzenie prac na gruntach 
prywatnych leży po stronie wykonawcy). Ze względu na siłę potrzebną do wciągnięcia rur PE 
dodatkowo wykopy muszą być wzmocnione betonowymi murami oporowymi (potrzebne do 
zaparcia maszyny), których wykonanie jest kosztowne i czasochłonne. 
 

Kolejny argument, to konieczność wykonywania co kilkanaście metrów zgrzewów na rurze PE, 
rura ta musi być wciągana w jednym ciągu na co potrzeba mnóstwo miejsca. Ponadto każde 
miejsce zgrzania rury to punkt newralgiczny (połączenie). Rękaw jest instalowany na znaczącej 
długości, jako jednolity materiał bez połączeń czyli „słabych punktów", na których w przyszłości 
mogą występować awarie. 

Zamawiający oczekuje, żeby zastosowana technologia miała minimum 50 lat żywotności, jednak 
nie opisuje wymagań odnośnie dokumentów, które miałyby taką trwałość danego materiału 
potwierdzać. Rękawy badane są na ścieralność (są tu testy długoterminowe - 50 lat) oraz mają 
badania współczynnika redukcji A (który mówi o starzeniu się materiału w czasie - badania na 50 
lat), czego rury PE nie posiadają (przynajmniej nie znaleźliśmy nigdzie takich badań), więc nie 
sposób udokumentować ich trwałości w czasie. 
 

Dodatkowym argumentem, który przemawia za dopuszczeniem do renowacji rękawów CIPP 
jest kwestia kosztów wykonania zamówienia. Naszym zdaniem technologia rękawa CIPP będzie 
ok. 2530% tańsza niż technologia ścisłego pasowania. 

Ze wszystkich powyższych względów wnosimy o zmodyfikowanie OPZ oraz wymagań 
Zamawiającego i dopuszczenie do renowacji kolektora technologii CIPP. 



 

 

 

 

 

 


