Nowy Sącz dn. 23 stycznia 2020 r.
Sprawa: SZP/DIN/Z/28/19
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę
prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.
(wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.),
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie zadania pn.:
„Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej
na os. Westerplatte w Nowym Sączu”.
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na
zapytania poszczególnych Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1
„W § 2 Umowy w pierwszym zdaniu podano „Przekazanie placu budowy – do 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy” - Co należy rozumieć przez „dni robocze”, poniedziałek – piątek czy poniedziałek –
sobota?”
Odpowiedź Zamawiającego
Przez „dni robocze” należy rozumieć poniedziałek – piątek.
Pytanie nr 2
„W § 8 ust. 3 zapis „nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zachowania poprawności rozwiązań w nich
zawartych” nakłada na Wykonawcę nie będącego autorem projektu ani podmiotem profesjonalnie
zajmującym się projektowaniem zbadanie poprawności projektu. Wnosimy o przeredagowanie lub
wykreślenie zapisu.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 3
„W § 12 ust. 3 pkt. a zapis „ewentualną adaptację dokumentacji projektowej” Wykonawca zwraca uwagę, iż
nie będąc autorem projektu nie może nanosić na niego poprawki. Prosimy o wykreślenie.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że zapis ten dotyczy adaptacji projektu budowlanego do oferowanego systemu rur
preizolowanych w zakresie schematu montażowego z zachowaniem projektowanej trasy i zakładanej
kompensacji wydłużeń, schematu instalacji alarmowej, specyfikacji materiałowych zgodnie z zapisami
w załączniku nr 1 do SIWZ punkt B.I.1.
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Pytanie nr 4
„W § 12 ust. 3 pkt. g zapis „archeologiczną – w razie potrzeby” – Wykonawca prosi o zapis o wydłużenie czasu
niezbędnego na wykonanie tych prac.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 5
„W § 13 Umowy brakuje postanowienia regulującego co w przypadku, gdy Zamawiający nie zgodzi się na
roboty dodatkowe/zamienne, które konieczne są do wykonania umowy. W takim wypadku Wykonawca
powinniśmy mieć prawo odstąpienia od umowy, a Zamawiający powinien się z Wykonawcą rozliczyć za prace
wykonane do dnia odstąpienia. Prosimy o wniesienie zapisu do umowy.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 6
„W § 14 ust. 3 Umowy podano, że Zamawiający może zmniejszyć zakres robót do 5%. Czyli ze 100% robót może
ostatecznie zostać 5%, a Zamawiający może zmniejszyć zakres o 95%. Co w takim wypadku z zakupionymi przez
Wykonawcę materiałami, urządzeniami etc.? W takiej sytuacji Wykonawca będzie miał potężną stratę, bo
zostanie z materiałami i urządzeniami, za które nikt mu nie zapłaci. Prosimy o odniesienie się do zapisu. Takie
uprawnienie powinno być ograniczone jakimś terminem.”
Odpowiedź Zamawiającego
W związku z powyższym pytaniem Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 3 do SIWZ w ten sposób, że
w § 14 w punkcie 3 treść: „Zamawiający może zmniejszyć zakres robót do 5 % od całej wartości umowy brutto.”
zastępuje treścią: „Zamawiający może zmniejszyć zakres robót o maksymalnie 5 % od całej wartości umowy
brutto.”
Pytanie nr 7
„W § 16 w części pn. „ODBIÓR KOŃCOWY” ust. 4 lit. b) Umowy podano, że Zamawiający może powziąć decyzję
o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:
wystąpienie wad nadających się do usunięcia. Uważamy, że odmowa odbioru powinna nastąpić wyłącznie
w przypadku wad uniemożliwiających używanie przedmiotu umowy. Wnosimy o zmianę tego zapisu.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie nr 8
„W § 17 ust. 3 Umowy podano, że w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia zostanie zwrócone
zabezpieczenie umowy o jakim mowa z ust. 1. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie nastąpi zwrot
zabezpieczenie o jakim mowa w ust. 2? Termin ten nie wynika z umowy.”
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Odpowiedź Zamawiającego
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, treść ust. 3
w par. 17 w ten sposób, że treść: „Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.” zastępuje się treścią: „Zamawiający
zwraca zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 nin. paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a zabezpieczenie, o którym mowa w ust.
2 nin. paragrafu Zamawiający zwraca nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi z tytułu wad robót
budowlanych oraz technologii wraz z urządzeniami.”.
Pytanie nr 9
„W odniesieniu do § 18 ust. 1 mowa jest o „technologii sieci ciepłowniczej” – prosimy o podanie definicji co
rozumiemy przez technologię sieci ciepłowniczej?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że przez „technologię sieci ciepłowniczej” należy rozumieć układ rurociągów ze
wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolnopomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, itp.).
Pytanie nr 10
„W § 19 ust. 1 lit. c) mowa jest o nieuzasadnionej przerwie w realizacji robót – co Wykonawca ma rozumieć
przez to określenie. Wnosimy o dookreślenie ile dni przestoju uważamy za przerwę?”

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że przez nieuzasadnioną przerwę rozumie:
− w przypadku przekazania placu – przekroczenie terminu określonego w § 6 wzoru umowy,
− w przypadku przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy – nie zachowanie procedur
odbioru końcowego opisanych w § 16 wzoru umowy.
Zamawiający za przerwę uważa minimum jeden dzień.
Pytanie nr 11
„W specyfikacji urządzeń (projekt dot. węzłów - cześć technologiczna) wyszczególniony jest licznik ciepła
Multical 602. Ten model nie jest już produkowany. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jego obecnego
zamiennika, tj. Multical 603?”
Odpowiedź Zamawiającego
Liczniki ciepła mają spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie C.II.1. Wymagania dla
urządzeń węzłów cieplnych lit. k) i l) oraz w punkcie B.III. MONITORING WĘZŁÓW CIEPLNYCH ppkt. 4. Liczniki
ciepła produkcji Kamstrup (w tym Multical 603) nie współpracują z systemem odczytu radiowego stosowanym
w firmie (IZAR Mobile2).

Pytanie nr 12
„Czy Wykonawca musi dokonać likwidacji (demontażu istniejących rurociągów i innych elementów
istniejącego systemu) wymiennikowni przy ul. Lwowskiej? Chodzi o prace, które nie są związane bezpośrednio
z zamontowaniem węzłów: Lwowska biuro, Lwowska warsztat, Lwowska przepompownia (potrzeby własne).”
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, przedmiot zamówienia nie obejmuje prac związanych z likwidacją wymiennikowni przy ul. Lwowskiej.

3

Pytanie nr 13
„Prosimy Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) będą podlegać opłatom za zajęcie
terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu zawartych umów i uzgodnień? Jaka jest wysokość tych opłat?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że opłatom za zajęcie terenu będą podlegać działki, na które została wydana Decyzja
Miejskiego Zarządu Dróg, tj. działki nr 27/3, 3/115, 3/171 w obrębie 19, działki nr 63/3, 53/8, 50/8, 50/5, 66/2,
49/5, 48/4, 45/6, 31/4, 31/1, 62, 16/1, 16/3, 1/12 w obrębie 32, działki nr 26/5, 22/2, 27/12, 28/6, 28/4, 20/2,
21/2, 34/4, 14/3, 13/2, 18/2, 16/2 w obrębie 31. Wysokość opłat zgodnie z taryfikatorem opłat za zajęcie pasa
drogowego zamieszczonego na stronie MZD w Nowym Sączu. Opłaty te są po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 14
„Prosimy o informację jaka jest istniejąca izolacja rurociągów przewidzianych do demontażu?
Odpowiedź Zamawiającego
Izolacja istniejących rurociągów jest wykonana z waty szklanej.

Pytanie nr 15
„Czy izolacja rurociągów przewidzianych do demontażu zawiera azbest?”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, na części rurociągów występuje płaszcz ochronny izolacji zawierający w składzie azbest.
Pytanie nr 16
„Czy prowadzenie wysokiego parametru w obrębie pomieszczenia tj. od wejścia do budynku do węzła należy
zaliczyć do prac węzłowych czy sieciowych? Chodzi szczególnie o przypadki, gdy przyłącze nie wchodzi
bezpośrednio do pomieszczenia węzła (np. Batalionów Chłopskich 16).”
Odpowiedź Zamawiającego
Do prac sieciowych.
Pytanie nr 17
„Czy Zamawiający przewiduje montaż zaworów odcinających na wejściu przyłącza do budynku, bezpośrednio
za ścianą? Brak takich zaworów na schemacie montażowym, profilach, projekcie węzłów, zestawieniu
materiałów. Jeżeli tak to czy powinny być ujęte w budowie sieci czy węzła?”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, zawory odcinające mają być zamontowane bezpośrednio za ścianą pomieszczenia węzła
wymiennikowego i mają one być ujęte w budowie sieci.

Pytanie nr 18
„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania nr 2 i 3 z dnia 09 stycznia 2020r, prosimy o potwierdzeni, że złącza
mufowe nie muszą pochodzić od producenta systemu rur preizolowanych.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający potwierdza, że złącza mufowe nie muszą pochodzić od producenta systemu rur preizolowanych.
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Pytanie nr 19
„Z uwagi na obszerność i złożoność zadania zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania
ofert na dzień 14.02.2020 r.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10 lutego 2020 r.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji w treści SIWZ punkt 4. Miejsce oraz termin
składania i otwarcia ofert w sposób, że wyznacza nowy termin składania ofert na „do 10 lutego 2020 r. do godz.
13:45” oraz termin otwarcia ofert na „10 lutego 2020 r. godz. 14:00”.
Ponadto zmianie uległa treść Ogłoszenia o przetargu – w zakresie terminu składania ofert.

Pytanie nr 20
„W pkt. 1.1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ/ Umowy) zawarto zapis
określający, że przedmiotowa sieć ciepłownicza wykonana zostanie w technologii rur preizolowanych
o standardowej grubości izolacji, natomiast w projekcie budowalno - Wykonawczym (w zestawieniu
elementów preizolowanych i na schematach montażowym) dla Dz 273,0 przyjęto średnicę osłonową HDPE
450mm oraz dla Dz 219,1 przyjęto HDPE 355, co odpowiada izolacji PLUS. W związku z powyższym, czy
wszystkie wyroby preizolowane mają być w izolacji standard, czy w izolacji plus?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że grubość izolacji wyrobów preizolowanych ma być zgodna z dokumentacją
projektową, czyli rury i elementy preizolowane o średnicy Dn250 i Dn200 mają posiadać izolację PLUS, rury
i elementy preizolowane dla pozostałych średnic mają posiadać izolację standard.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w punkcie
C. I. 1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych w ppkt 1.1 Ogólna charakterystyka treść:
„o standardowej grubości izolacji” zostaje zastąpiona treścią: „o grubości izolacji zgodnej z dokumentacją
projektową”.
Pytanie nr 21
„W zestawieniu elementów preizolowanych w poz. 9 dla Etapu I prawdopodobnie jest błąd w zapisie: Dz 33,9110mm. Proszę o potwierdzenie, czy powinno być Dz 33,7-90mm?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający potwierdza, że w miejscu zapisu „Dz 33,9-110mm” ma być „Dz 33,7-90mm”.
Pytanie nr 22
„W zestawieniu materiałów w pozycji nr 13 dla Etapu I wpisany jest trójnik preizolowany prostopadły (Tp-07)
Dz 273,0-450/48,3-110/273,0-450, natomiast na schemacie montażowym nr 3A wrysowany jest trójnik
równoległy. Jaki trójnik należy uwzględnić w ofercie, tj. prostopadły, czy równoległy?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić trójnik zgodnie ze schematem montażowym, tj. równoległy.
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Pytanie nr 23
„W zestawieniu materiałów w pozycji nr 47 – w kolumnie Lokalizacja - dla Etapu I – wpisane są dwa razy kolana
preizolowane Z-07.3 – Dz48,3-110 1,0x1,0 900, natomiast brakuje Z-07.4 (które są widoczne na schemacie
montażowym). Czy uwzględnić Z-07.4 w zestawieniu? Proszę o przesłanie poprawionego zestawienia materiałów.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że jedna para kolan o symbolu Z-07.3 powinna być zapisana pod symbolem Z-07.4
w związku z czym ilość sztuk jest prawidłowa i nie należy uwzględniać dodatkowej pary kolan.
Pytanie nr 24
„W pkt. 1.6 ppkt. b) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ/ Umowy) określono,
że „Trójniki (odgałęzienia) – dopuszcza się jedynie trójniki prefabrykowane wykonane zgodnie z normą PN-EN
448 punkt 4.1.4 posiadające deklaracje zgodności zgodnie z normą EN ISO 17050” podczas, gdy pkt. 4.1.4
aktualnej Normy PN-EN 448:2015 dotyczy kolan preizolowanych, a ponadto Norma PN-EN 448 dopuszcza
cztery typy trójników, tj. trójniki kute, trójniki z wyciąganą szyjką, trójniki z kołnierzem siodłowym oraz trójniki
bezpośrednio wspawane. Stąd pytanie, jakie typy trójników należy uwzględnić w ofercie, tj.:
- trójniki kute,
- trójniki z wyciąganą szyjką na stali,
- trójniki z kołnierzem siodłowym,
- trójniki bezpośrednio wspawane,
- czy trójniki bezpośrednio wspawane z nakładką stalową wzmacniającą zgodnie z PN-EN 13941?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że dopuszcza trójniki w standardowym wykonaniu danego producenta, zgodnym
z obowiązującymi normami.
Pytanie nr 25
„Czy w ofercie należy przewidzieć dostawę zaworów preizolowanych o pełnym przelocie, czy o zredukowanym
przelocie kuli?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zawory preizolowane o pełnym przelocie kuli.
Pytanie nr 26
„Czy w ofercie należy przewidzieć dostawę zaworów preizolowanych dla ciśnienia pracy 1,6MPa, czy dla
2,5MPa?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zawory preizolowane dla ciśnienia 2,5 MPa.
Pytanie nr 27
„Czy zapis zawarty w pk. 8.15 projektu budowalno - wykonawczego sieci ciepłowniczej, mówiący
o konieczności kontroli radiologicznej lub ultradźwiękowej 100% połączeń spawanych, dotyczy wyłącznie
spawów wykonywanych na budowie, natomiast, czy badania spawów w wyrobach preizolowanych
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wyprodukowanych fabrycznie (w prefabrykowanych kształtkach preizolowanych i w armaturze preizolowanej)
mają być wykonane w zakresie i ilości zgodnie z Normą PN-EN 448”
Odpowiedź Zamawiającego
Zapis o konieczności kontroli radiologicznej lub ultradźwiękowej dotyczy tylko połączeń spawanych (spawów)
wykonanych na budowie. Wyroby preizolowane mają spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ
w punkcie C.I.1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych.
Pytanie nr 28
„Czy, w przypadku złożenia oferty i pozyskania zamówienia przez Konsorcjum, Zamawiający dopuszcza
możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez każdego z Partnerów Konsorcjum
osobno, w formie dwóch oddzielnych gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, których łączna
wartość będzie odpowiadała kwocie zabezpieczania określonego w SIWZ, tj. w wysokości 10% ceny całkowitej
wybranej oferty (brutto)?”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
Pytanie nr 29
„Na schemacie montażowym – rys. 3A (Etap I) w dwóch różnych miejscach jest Tr-21, jedno dla Dz 168,3250/48,3-110/168,3-250 (w kierunku Sucharskiego 13), natomiast drugie dla Dz 60,3-125/ 60,3-125/48,3-110
(w kierunku Bat. Chłopskich). W zestawieniu materiałów w pozycji nr 28 – w kolumnie Lokalizacja – dla Etapu I
– są wpisane 2 szt. Trójniki Tr-60,3-125/60,3-125/48,3-110 – 2szt., prawdopodobnie nie były w ogóle
uwzględnione w zestawieniu. Czy to błąd w zestawieniu, czy zostały wpisane w innym miejscu, pod innym
numerem lokalizacji?”
Odpowiedź Zamawiającego
Trójniki Tr-60,3-125/60,3-125/48,3-110 – 2szt. nie zostały uwzględnione w zestawieniu, należy je uwzględnić
do oferty.

Pytanie nr 30
„W zestawieniu materiałów dla Etapu I (w pozycji nr 49) są wpisane kolana preizolowane Dz 42.4-110; 1,0x1,0
90˚, natomiast w kolumnie „Lokalizacja” jest Z-19.2. Według schematu montażowego kolana oznaczone jako
Z-19.2 odpowiadają innej średnicy Dz 48.3-110; 1,0x1,0 90˚. Proszę o potwierdzenie, czy powinny one znaleźć
się w pozycji nr 47?”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, kolana Z-19.2 mają być w pozycji nr 47, zgodnie ze schematem montażowym.
Pytanie nr 31
„Na schemacie montażowym – rys. 3A (Etap I) za trójnikami oznaczonymi jako TP-15 wstawiony jest krótki
odcinek rury 2xDz 60,3/125, a za nią 4xkolana 90˚, które nie są oznaczone żadnymi symbolami, czy zostały one
ujęte w zestawieniu? Czy doliczyć 4szt. do pozycji nr 44?
Odpowiedź Zamawiającego
Kolana te nie zostały ujęte w zestawieniu, należy doliczyć 4 szt. do pozycji nr 44 dla etapu I.
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Pytanie nr 32
„W zestawieniu materiałów dla Etapu I (w pozycji nr 23) prawdopodobnie jest błąd w zapisie dla TP-16 –
Dz 60,3-125/60,3-125/42,4-110. Według schematu montażowego powinno być Dz 60,3-125/42,4-110/60,3125.?
Odpowiedź Zamawiającego
Do wyceny należy uwzględnić trójniki zgodnie ze schematem montażowym, tj. Dz 60,3-125/42,4-110/60,3-125.
Pytanie nr 33
W związku z wieloma rozbieżnościami w SIWZ prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia
30.01.2020 r. na 13.02.2020 r. lub inny dogodny dla Zamawiającego termin, umożliwiający uwzględnienie
odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym przetargu.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10 lutego 2020 r.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji w treści SIWZ punkt 4. Miejsce oraz termin
składania i otwarcia ofert w sposób, że wyznacza nowy termin składania ofert na „do 10 lutego 2020 r. do godz.
13:45” oraz termin otwarcia ofert na „10 lutego 2020 r. godz. 14:00”.
Ponadto zmianie uległa treść Ogłoszenia o przetargu – w zakresie terminu składania ofert.
Pytanie nr 34
„W zestawieniu elementów preizolowanych (z alarmem) dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja –
przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu” (dla Etapu I) brakuje pozycji
z zespołem złącz dla DN250. Czy mufy te wchodzą w zakres zamówienia i należy je wycenić?”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, mufy dla Dn250 wchodzą w zakres zamówienia i należy uwzględnić je w ofercie.
Pytanie nr 35
„Czy można zastosować rury gięte?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur giętych.
Pytanie nr 36
„Czy Zamawiający dopuszcza nieznaczną zmianę w schemacie montażowym w miejscu, gdzie sieć nie będzie
spełniać warunków wytrzymałościowych?”
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, w uzgodnieniu z Zamawiającym i po uzyskaniu akceptacji projektanta.
Pytanie nr 37
„Czy posiadają Państwo informacje dot, ewentualnych opłat za działki Spółdzielni Mieszkaniowych lub
Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Inwestycji.”
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Odpowiedź Zamawiającego
Działki Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych na terenie inwestycji nie podlegają opłatom.
Pytanie nr 38
„Zgodnie z zapisem o występowaniu azbestu prosimy o podanie ilości sieci i przyłączy w zakresie jego
występowania. Ze względu na koszt demontażu, informacja ta jest ważna dla równoważności wycen
oferentów.”
Odpowiedź Zamawiającego
Po przeprowadzonej inwentaryzacji, Zamawiający informuje, że długość kanału będącego w zakresie
demontażu po stronie Wykonawcy, w którym sieć ciepłownicza zawiera azbest w płaszczu ochronnym izolacji
wynosi około 1600 mb.
Pytanie nr 39
„Prosimy o wyjaśnienie dot. pozwoleń i opłat za wycinkę drzew i krzewów. Opłaty administracyjne są wysokie
czy w przypadku konieczności wycinki będą one po stronie Zamawiającego? Czy załączona dokumentacja
przetargowa obejmuje inwentaryzację drzew i krzewów ?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SIWZ punkt B.2. ppkt. 2.10 Kolizje z istniejącym drzewostanem
stosowne zezwolenia i decyzje na wycięcia drzew i krzewów Wykonawca uzyska na swój koszt. Dokumentacja
przetargowa nie zawiera inwentaryzacji drzew i krzewów.
Pytanie nr 40
„Czy w zakres przetargu wchodzi likwidacja wymiennikowni grupowej?”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nin. przetargu nie obejmuje likwidacji wymiennikowni
grupowej.
Pytanie nr 41
„Czy istnieje dokumentacja na ułożenie przy cieci c.o. instalacji monitoringu węzłów . Z opisu i schematu
alarmowego wynika ,że należy ułożyć dwie rury RHDPEt dn 40 x 3,4mm z warstwa poślizgową oraz linką oraz
studzienki SKR-1 bez kabla FTP 5E 4x2x0,5. Prosimy o potwierdzenie.”
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje że należy ułożyć rurę RHDPEt 40x3,4 z kablem FTP5E 4x2x0,5 oraz dodatkową rurę
RHDPEt 40x3,4 z linką do przeciągania. Dokumentacja instalacji monitoringu znajduje się w projekcie część
01 b i zawiera ułożenie instalacji telemetrii wraz ze schematem instalacji alarmowej sieci preizolowanej.
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UWAGA
Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji treści załącznika nr 3 „Wzór umowy – po modyfikacji” –
załącznik nr 3 do SIWZ zostaje w dniu 23 stycznia 2020 r. poprawiony o wyżej wymienione modyfikacje.
Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji treści załącznika nr 1, „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA – po modyfikacji” – załącznik nr 1 do SIWZ zostaje w dniu 23 stycznia 2020 r. poprawiony
o wyżej wymienioną modyfikację. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem
czerwonym.
Wykonawca składa wraz ofertą, na podstawie wymogu określonego w pkt. 6 j) SIWZ, zaparafowany
„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji” (w dniu 09.01.2020 r., w dniu
15.01.2020 r., w dniu 20.01.2020 r. oraz w dniu 23.01.2020 r.) – załącznik nr 1 do SIWZ.
Ponadto Zamawiający informuje, że SIWZ – po modyfikacji, Ogłoszenie o przetargu – po modyfikacji oraz Wzór
umowy – po modyfikacji zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie bazy
konkurencyjności. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego, „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –
po modyfikacji” (w dniu 09.01.2020 r., w dniu 15.01.2020 r., w dniu 20.01.2020 r. oraz w dniu 23.01.2020 r.) –
załącznik nr 1 do SIWZ, SIWZ – po modyfikacji, Ogłoszenie o przetargu – po modyfikacji oraz Wzór umowy –
po modyfikacji – załącznik nr 3 do SIWZ są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć
ofertę w nin. postępowaniu.
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