
 

 
 

Nowy Sącz, dnia 25 marca 2022 r. 
 
 

Sprawa: ZP.60.DIN.10.2022         

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod 

ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy 

p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonanie zadania pn.: 

 „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H” 
 
   

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na 

zapytania jednego z potencjalnych Wykonawców, złożone w dniu 23 marca 2022 r., bez ujawniania źródła 

zapytania. 

 
Pytanie nr 1 
„W opisie SIWZ 1.2 Zakres zadania jest informacja, że istniejąca komora startowa przy ul. płk.  
Wł. Prażmowskiego jest do przebudowy. Do czego (w jakim celu) ma służyć ta komora? Wg naszego stanu 
wiedzy jest ona w tej chwili (po przebudowach innych odcinków sieci) niepotrzebna. Jeśli ma jednak być 
przebudowana prosimy o dokładne określenie co ma się w niej znajdować (jaka armatura ma być 
zabudowana?)” 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że powyższy zapis znajduje się w PFU, a nie w SIWZ. Istniejąca komora służy do 

odcięcia osiedla Gołąbkowice i Westerplatte, a także służy do awaryjnego zasilania odcinka sieci od  

ul. Lwowskiej. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w PFU dotyczące przebudowy komory i oznajmia, 

że należy zmienić usytuowanie zaworów odcinających  DN300 w taki sposób, aby wyjście z komory było zgodne  

z koncepcją trasy sieci ciepłowniczej. Ponadto niezbędne prace do wykonania w komorze będą uwzględnione 

w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta. 

 

Pytanie nr 2 

„W opisie PFU pkt. 2.3.4. stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ jest informacja o demontażu istniejących kanałów 

ciepłowniczych w miejscach przebiegu nowej sieci po istniejącym kanale. Natomiast w pkt. 2.3.5. na str. 10 są 

wytyczne co do sposobu układania rur na podsypce piaskowej tj. min. 20 cm na odcinkach po trasie 

istniejącego kanału, a w przypadku trudności z jej uzyskaniem należy wyburzyć istniejącą podbudowę 

betonową. Wobec tego iż projekt sieci będzie dopiero opracowywany w ramach zadania to jak Wykonawca 

ma przewidzieć jaki odcinek będzie podlegał wyburzeniu? Prosimy o jednoznaczny zapis jakie elementy kanału 

miałyby być wyburzone (nakrywa, ściany, podbudowa) ponieważ są to elementy cenotwórcze generujące 

znaczne koszty związane z tym iż ze stanu naszej wiedzy te kanały przechodnie znacznych rozmiarów. I kolejny 

aspekt to, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę że po ewentualnych demontażach kanałów należy zasypać 

zdemontowana przestrzeń dowiezionym materiałem sypkim w bardzo dużych ilościach? Prosimy o odpowiedź 

czy jest konieczność demontaży kanałów po nowoprojektowanej trasie? Naszym zdaniem można je pozostawić 

i po demontażu istniejących rur, ułożyć w nim nowe ciągi zaprojektowanej sieci Dn 300.” 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że dopuszcza prowadzenie nowej sieci po trasie starego kanału ciepłowniczego, po 
uprzednim zdemontowaniu płyt nakrywczych oraz nieczynnej sieci ciepłowniczej.  Nadmieniamy również  
o czym dowodzi formuła zadania „zaprojektuj + wybuduj”, że to dokumentacja projektowana określi 
jednoznacznie rozwiązania.  
 
Pytanie nr 3 
„Czy Zamawiający widzi możliwość wejścia siecią w istniejący kanał nowym odcinkiem poza kanałowym już za 
kolanem przy ul. Prażmowskiego, nieznacznie za oznaczoną kolorem niebieskim (nieprzekraczalnym zakresem 
sieci) w załączniku nr 2a do SIWZ, a nie idąc wzdłuż tego kanału w pasie drogowym ulicy? Czy jest możliwa 
zmiana porozumienia na etapie projektowym? Odcinek ten oznaczyliśmy w zał. Nr 1 do zapytań.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że we wskazanym zakresie koncepcja trasy sieci ciepłowniczej nie może ulec zmianie 

i nie jest możliwa zmiana porozumienia.  

 

Pytanie nr 4 
„Wobec tego iż zaprojektowana sieć ma mieć średnice DN 300/450, czy Zamawiający zgadza się na 
zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych ponieważ jest to średnica przejściowa wg wytycznych do 
mufowania zawartych w zał. Nr 13 do SIWZ pkt 6.1.c.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych.  Zgodnie z PFU 

pkt. 2.2.7 dla ciepłociągów o średnicach Dn ≥ 300 muszą być stosowane mufy zgrzewane elektrooporowe  

z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację procesu 

zgrzewania, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489 z korkami wtapialnymi. 

 

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 

zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu. 

 


