
Postępowanie nr 10/2012 – Kształtki i złączki wodociągowe 
 
 
1.Pytanie: 
 
W związku z w/w postępowaniem, zwracamy się z zapytaniem, czy byłaby możliwość 
przedłużenia czasu dostawy dwóch elementów przedmiotu zamówienia, tj. pozycji 10 i 
11 wykazu z załącznika nr 2 do postępowania o udzielenie zamówienia (Złączka 
żeliwna trójnik z odejściem kołnierzowym DN 80 do rur DN 110 i rur DN 160), do 21 
dni. Uzasadnieniem pytania może być konieczność sprowadzenia w/w elementu od 
producenta zza granicy co może, lecz nie musi przedłużyć czas dostawy do 
zamawiającego. 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie czasu dostawy elementu, o którym 
mowa powyżej. Czas dostawy dla wszystkich elementów przedmiotu zamówienia 
wynosi 14 dni (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i z wzorem 
umowy). 
 
2.Pytanie:  
 
Czy Zamawiający dopuści łączniki firmy VIKING JOHNSON, które jako powłokę 
antykorozyjną posiadają RILSAN® (Poliamid 11)? Powłoka ta nakładana jest na 
powierzchnie łącznika metodą technologii fluidyzacyjnej o grubości powłoki min. 250 
µm Powłoka RILSAN® stanowi doskonałe zabezpieczenie przed korozją, posiada 
bardzo dobrą odporność chemiczną, jest izolatorem, jest odporna na uderzenia, na 
ścieranie, posiada doskonały współczynnik tarcia, nie pozwala rozwijać się bakteriom, 
powierzchnia jest gładka wiec łatwo zachować czystość powłoki. RILSAN® jako 
powłoka antykorozyjna jest w zastosowaniu od lat 60 XX w. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza takich łączników. Wymagania, które muszą spełnić 
wszystkie elementy przedmiotu zamówienia określone są w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
3. Pytanie: 
 
Czy Zamawiający dopuści łączniki firmy VIKING JOHNSON, których konstrukcja 
pierścienia zabezpieczającego przed wysunięciem rury ( dotyczy rur PE, PVC) jest 
wykonana z POM a wkładki, kotwiące pokryte są korundem (korund- tlenek glinu – 
materiał o dużej twardości)? 
 
 



Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie dopuszcza takich łączników. Wymagania, które muszą spełnić 
wszystkie elementy przedmiotu zamówienia określone są w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
4. Pytanie: 
 
Każdy z producentów uniwersalnych łączników z zabezpieczeniem przed 
wysunięciem, zaleca stosowanie wewnętrznych tulei wzmacniających wykonanych ze 
stali nierdzewnej dla rur PE. Czy zamawiający wymaga, aby cena jednostkowa 
oferowanych łączników zawierała zarówno cenę łącznika jak i tulei wzmacniającej czy 
tylko cenę łącznika? 
 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga, aby cena jednostkowa obejmowała cenę jednostkową łącznika.  
 
 
5.Pytanie: 
 
Państwo w każdej pozycji uwzględniliście adnotację, iż każdy łącznik powinien mieć 
zastosowanie na rurach żel. Stal. A-C, PE, PVC. Istnieją dwie grupy łączników: 

a) Łączniki do rur żeliwo, stal, AC 
b) PE, PVC 

Jedynie tylko łączniki multidiametralne (o większym zakresie zacisku) posiadają 
możliwość łączenia rur A-C z rurami stalowymi lub PVC. 
Prosimy o wyjaśnienie jak mają być zabezpieczone łączniki do PE (za pomocą tulei 
wsporczej, uszczelki wzmacniającej przeciwko przesunięciu). 
Rury PE maja tendencję do odkształcania się, dlatego prosimy o podanie rozwiązania 
zabezpieczenia dla tych łączników.  
 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – pkt 2.4, ppkt. 5  


