Pruszcz Gdański, 21.09.2021r.
dot. postępowania znak sprawy I.204.5.2021.EŚ pn. „Budowa sieci ciepłowniczej z rur
preizolowanych wraz z 5 przyłączami do budynków mieszkalnych na os. Andromeda przy ul.
Bajki (w okolicach ul. Raciborskiego) w Pruszczu Gdańskim”.

1. Zgodnie z zapisem SIWZ, Rozdział III ust. 7, lit. c). dopuszcza się zamienne rozwiązania
(oparte na produktach innych producentów) pod warunkiem:
a) spełnienia tych samych właściwości technicznych lub lepszych,
b) przedstawienie zamiennych rozwiązań na piśmie (opis rozwiązania, dane techniczne
urządzeń, atesty, dopuszczenia do stosowania itp.),
c) uzyskaniu akceptacji Zamawiającego przed złożeniem oferty.
Z załączonych dokumentów nie wynika jakiego producenta technologia została przyjęta w
projekcie, w związku z powyższym prosimy o jej wskazanie.
W związku z treścią SIWZ, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie
materiałów preizolowanych produkcji ZPU Jońca jako wyrób spełniający wymagania opisane
w wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do zapytania.
Odp.
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów preizolowanych produkcji ZPU Jońca
jako wyrób spełniający wymagania opisane w wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do
zapytania.
2. Zgodnie z zapisem SIWZ, Rozdział III ust. 10 Zamawiający podaje, że Wykonawca ma
udzielić 60 miesięcznej gwarancji oraz 60 miesięcznej rękojmi na roboty budowlano –
montażowe związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, natomiast w Rozdziale IV ust. 3
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru? Prosimy o wyjaśnienia, czy nie jest to omyłka
pisarska?
Odp.
Powyższe stanowi omyłkę pisarską w Rozdziale IV ust. 3. Termin gwarancji i rękojmi wynosi
60 miesięcy.
3. Zwracamy się z prośbą o załączenie uzgodnionej dokumentacji projektowej o której mowa w
SIWZ, Rozdział III ust. 4 stanowiącej załącznik nr 4.2 „Specyfikacji technicznej”, która jest
załącznikiem nr 4 do SIWZ w szczególności opis techniczny, mapa PZT, schemat alarmowy.
Odp.
Projekt jest w trakcie uzgadniania. Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji
załączonej do zapytania.
4. Prosimy o załączenie wszelkich uzgodnień z gestorami sieci oraz właścicielami gruntów przez
które przebiega zaprojektowana sieć ciepłownicza.
Odp.
Projekt jest w trakcie uzgadniania. Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji
załączonej do zapytania.
5. Czy przed złożeniem oferty Wykonawca powinien pisemnie przedstawić zamienne
rozwiązania, jeżeli oferowany system będzie spełniał wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w SIWZ? Co należy przedstawić jeżeli oferowany system spełnia
wymagania?
Odp.

W ofercie należy umieścić zapis o zamiennym rozwiązaniu z podaniem producenta systemu
rur preizolowanych
6. Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu?
Odp.
Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu.
7. 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?
Odp.
Nie należy uwzględniać w ofercie opłat za zajęcie terenu.
8. Prosimy o informację, kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli
Wykonawca to prosimy o podanie informacji umożliwiających oszacowanie tych kosztów.
Odp.
Ewentualne koszty z tego tytułu są po stronie Zamawiającego
9. Po czyjej stronie jest wykonanie i koszty odwodnienia i napełnienia sieci?
Odp.
Koszty odwodnienia ponosi Wykonawca. Koszty napełnienia - Zamawiający
10. Zgodnie z pkt II.3-(Płaszcz osłonowy ) „Wytycznych wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych
preizolowanych układanych w gruncie” (zał. nr 1 do specyfikacji technicznej) Zamawiający
wymaga chce zagwarantowania wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do
zewnętrznej rury osłonowej, potwierdzonego oświadczeniem o koronowaniu oraz osiągnięciu
parametrów 50mN/m na minimum 75% obwodu. W związku z tym, że wykonawca ma zamiar
zastosować rury preizolowane produkowane metodą tradycyjną zgodnie z wymaganiami PNEN:253, w której określono kryteria przy badaniu próbek ścinania osiowego po starzeniu i
przed starzeniem określone w tabeli nr 6 w pkt. 4.5.6.2 normy PN-EN:253 2020-01, czy
Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu określającego wartości z przeprowadzonych
badań ścinania osiowego przed i po starzeniu zamiast badania 50mN/m na minimum 75%
obwodu? W w/w badaniu zgodnie z PN-EN253 zerwanie próbki musi nastąpić w piance a nie
na powierzchni styku pianka-obudowa - co jednoznacznie określa wysoką przyczepność
pianki PUR do obudowy. Dodatkowo oczywiście zapewnimy oświadczenie o koronowaniu
płaszcza PEHD.
Odp.
Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu.
11. W związku z rozbieżnością na schemacie montażowym średnic rurociągów i kształtek prosimy
o informacje jakie kolana (średnice) powinny być zastosowane w punktach Ł, N1,S?
Odp.
Prawidłowe średnice kształtek:
w punkcie Ł kolano 100/200 90 st.
w punkcie N1 na przyłączu kolano 50/125 90 st.
w punkcie S kolano 65/140 90 st.
w punkcie O też wkradł się błąd i jest to kolano 65/140 90 st. 2x1 ramię kolana

12. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę?
Odp.
Projekt zostanie złożony do zatwierdzenia w trybie zgłoszenia robót budowlanych
13. Prosimy o udostępnienie wzoru formularza ofertowego w celu złożenia przedmiotowej oferty.
Odp.
Zamawiający udostępnia wzór formularza ofertowego. Udostępniony formularz nie jest
wymagany lub może być modyfikowany przez Oferenta.
14. Zwracamy się z prośbą o informację jakie dokumenty powinny być złożone wraz z
formularzem ofertowym?
Odp.
Zgodnie z zapisem Rozdz. III ust. 6 Zaproszenia do składania ofert.

15. O doprecyzowanie zakresu robót w/w postępowaniu przetargowym.
Odp.
Zapytanie dotyczy kompleksowego wykonania robót budowlanych dot. sieci i przyłączy
ciepłowniczych.

16. W jakiej formie powinny być podpisane dokumenty? Czy można podpisać dokumenty
elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Odp.

Można podpisać dokumenty podpisem elektronicznym
17. Jakie dokumenty formalne wymagacie Państwo do złożenia w raz z ofertą?
Odp.
Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów formalnych do oferty

