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Nowy Sącz dn. 01 kwietnia 2020 r. 
 

Sprawa:  SZP/DIN/Z/02/20       

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 zadań pn.: 

 a) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek A” 
b) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek C” 

– na terenie kotłowni Millenium w Nowym Sączu. 
 

Modyfikacja SIWZ w dniu 01.04.2020 r. 

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy tj. „SZCZEGÓŁOWY 

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA, w punkcie C, pkt 1. ppkt 1.7 Połączenia mufowane otrzymuje nowe 

brzmienie:  

„Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 489. Materiały do 

połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymane w suchym pomieszczeniu do czasu 

ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych. Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia 

sił i wykonania testów ciśnieniowych o wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją.  

Konstrukcja mufy musi umożliwiać nieniszczącą inspekcję zgrzewów i nieniszczące sprawdzenie 

wypełnienia pianką PUR oraz sprawdzenie jej jakości, struktury i gęstości. Metoda musi być zaproponowana i 

zapewniona przez Wykonawcę. Oferowany system musi gwarantować wytrzymałość i jakość zespołu złącza, 

co najmniej taką, jak obudowy zewnętrznej. 

Dla ciepłociągów o średnicach Dn < 300 muszą być stosowane mufy termokurczliwe, sieciowane 

radiacyjnie z fabrycznie wykonanymi otworami wlewowymi przystosowanymi do korków, podwójnie 

uszczelniane (klej + mastik) o konstrukcji zamkniętej po obwodzie, posiadające certyfikat zgodności  

z normą EN 489. 

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. 

Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewalnych. Wykonawca przed 

dostawą musi przedstawić instrukcję montażu oraz sposoby kontroli pianki PUR.”  

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy tj. 

„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA, w punkcie C, pkt 2 ppkt 1.6 Ułożenie i łączenie rurociągów 

w pierwszym akapicie dopisuje się treść: „i zgodnie z „Instrukcją wewnętrzną - Warunki techniczne 

projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” stanowiąca zał. 

nr 13 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w zapisach w/w dokumentów należy stosować zapisy SSTWiOR”. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w pkt 18 SIWZ dodaje się 

załącznik nr 13 do SIWZ tj.: „Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru 

sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”. 
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UWAGA 

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonej modyfikacji: 

-  „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – załącznik nr 1 do SIWZ/umowy, zostaje w dniu  

01 kwietnia 2020 r. zastąpiony przez: „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – po modyfikacji  

w dniu 01.04.2020 r.” – załącznik nr 1 do SIWZ/umowy. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały 

zaznaczone kolorem czerwonym. 

- „SIWZ” zostaje w dniu 01 kwietnia 2020 r. zastąpiona przez:  „SIWZ – po modyfikacji w dniu 01.04.2020 r.” 

Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 

- Ogłoszenie o przetargu” na stronie internetowej Zamawiającego zostaje zastąpione „Ogłoszeniem  

o przetargu po modyfikacji w dniu 01.04.2020 r.” Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone 

kolorem czerwonym. 

Modyfikacja SIWZ jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. 

postępowaniu.  

Wykonawca składa wraz ofertą na podstawie wymogu określonego w pkt. 6 j) SIWZ zaparafowany 

„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – po modyfikacji w dniu 01.04.2020 r.” – załącznik nr 1 do 

SIWZ.  


