
Pruszcz Gdański, 26.03.2020r. 

Znak sprawy: I.204.5.2020.EŚ 

 

1. Po czyjej stronie będzie dobór średnic sieci i przyłączy ciepłowniczych? Jeśli po stronie 
Zamawiającego, to czy mógłby je udostępnić? Jeśli po stronie Wykonawcy, to prosimy o 
udostępnienie parametrów sieci w miejscu włączenia (temperatury, ciśnienie, dyspozycja na 
sieci, na węźle itd.). Prosimy również o udostępnienie zapotrzebowania na ciepło dla każdego 
z budynków, do których projektowana jest sieć z przyłączami.  

Dobór średnic sieci i przyłączy leży po stronie Projektanta. Sieć pracuje przy maksymalnych 
parametrach 90/60°C i ciśnieniu 6/4 bar. Dyspozycja sieci 2 bar Minimalna dyspozycja na węźle to 
100kPa. Zapotrzebowanie na ciepło dla poszczególnych budynków podane zostanie Wykonawcy, który 
wygra przetarg.  

2. Prosimy o wskazanie na mapie, w którym miejscu każdego budynku planowane jest 
pomieszczenie na węzeł ciepłowniczy.  

Lokalizacja pomieszczeń zostanie ustalona w trakcie projektowania (po rozstrzygnięciu przetargu) i 
przedstawieniu koncepcji prowadzenia tras sieci ciepłowniczych. 

3. Czy z uwagi na panującą obecnie sytuacje epidemiologiczną i brak powszechnej wiedzy, kiedy 
sytuacja ulegnie polepszeniu, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Umowy z 
uwagi na np. przedłużający się czas na uzyskanie mapy, uzgodnień, decyzji itp.? Prosimy o 
uwzględnienie tego we wzorze Umowy.  

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie widzi potrzeby zmiany terminów określonych w § 2 ust. 1 wzoru 

umowy. Zmiana terminu wykonania umowy może być aneksowana jeżeli trudna sytuacja 

epidemiologiczna będzie się przedłużać. 

  

4. Z uwagi na panującą obecnie sytuacje epidemiologiczną prosimy o zmianę terminu składania 
ofert na 17.04.2020. W obecnej sytuacji występują poważne problemy z uzyskaniem 
dokumentów (m.in. zaświadczenia z KRK, US, ZUS) niezbędnych do wzięcia udziału w 
przetargu w proponowanym terminie 03.04.2020.  

Z uwagi na panującą sytuację, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.04.2020r. 

Rozdział IV SIWZ pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

1. Forma złożenia oferty: 

a) Oferta powinna być w dwóch kopertach, które będą: 

- zabezpieczone przed otwarciem (wystarczy, aby były zaklejone) 

- koperta wewnątrz – opisana tytułem postępowania z podaniem nazwy Oferenta 

- koperta zewnętrzna – powinna być opisana tytułem postępowania oraz klauzulą: „Nie 

otwierać przed godz. 09:15 dnia 20.04.2020r.” 

b) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 20.04.2020 r. do godz. 09:00; 

c) Otwarcie nastąpi w dniu 20.04.2020 r. o godz. 09:15  w siedzibie Zamawiającego. 

 



5. W odniesieniu do referencji – czy muszą to być wykonane projekty z POZWOLENIEM NA 
BUDOWĘ, czy mogą być ze ZGŁOSZENIEM?  
 
ZGŁOSZENIE jest równoważne w referencjach. 


