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Nowy Sącz dn. 09 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 

„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur preizolowanych posiadających skuteczną barierę 
dyfuzyjną objętą procedurą patentową – wyrobów preizolowanych, których podstawę pozytywnej oceny 
właściwości użytkowych stanowi Krajowa Ocena Techniczna, tj. z barierą dyfuzyjną wykonaną w inny sposób 
niż przez umieszczenie foli aluminiowej na styku rura osłonowa PEHD a pianka PUR?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rur i elementów preizolowanych z barierą 
antydyfuzyjną  wykonaną w inny sposób niż przez umieszczenie folii aluminiowej (warstwy antydyfuzyjnej) na 
styku rury płaszczowej PE-HD i pianki PUR. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w punkcie 
C. I. 1. ppkt. 1.3 e) skreśla się „(warstwę antydyfuzyjną na styku rura płaszczowa PE-HD – pianka PUR)” 
w wyniku czego ppkt. 1.3 e) otrzymuje brzmienie: „Rury preizolowane wyposażyć w barierę antydyfuzyjną”. 

 
Pytanie nr 2 

„Czy wymagane przez Zamawiającego „oświadczenie producenta rur preizolowanych potwierdzające, że jest 
on producentem wszystkich elementów systemu/za wyjątkiem muf sieciowanych radiacyjnie/…”, o którym 
mowa w pkt I ppkt 1.9 k) załącznika nr 1 do SIWZ dotyczy wyłącznie wyrobów preizolowanych? Czy pozostałe 
elementy systemu, dostarczane przez producenta wyrobów preizolowanych, takie jak np. przejścia przez 
ścianę – amortyzatory gumowe, zakończenia izolacji – rękaw termokurczliwy, elementy systemu alarmowego 
itp. mogą pochodzić od innego producenta?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że „oświadczenie producenta rur preizolowanych potwierdzające, że jest on 
producentem wszystkich elementów systemu...” dotyczy wyłącznie elementów preizolowanych systemu, 
natomiast pozostałe elementy systemu, które nie są elementami preizolowanymi mogą pochodzić od różnych 
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producentów, jednak wymagane jest aby przed dostawą na wszystkie materiały stanowiące przedmiot 
zamówienia oraz komponenty użyte do ich produkcji przedłożyć deklaracje zgodności zgodnie z punktem C.I.1. 
ppkt. 1.9 b) załącznika nr 1 do SIWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że: 

 w punkcie C. I. 1. ppkt. 1.8 treść: „wszystkie dostarczone elementy systemu rur preizolowanych /rury, 
kształtki preizolowane, złącza mufowe, itp./ muszą pochodzić od jednego producenta systemu, przed 
dostawą należy przedłożyć oświadczenie producenta systemu rur preizolowanych potwierdzające, że 
jest on producentem wszystkich elementów systemu,” zastępuje się treścią: „wszystkie dostarczone 
elementy systemu rur preizolowanych /rury, kształtki preizolowane, itp./ muszą pochodzić od 
jednego producenta systemu, przed dostawą należy przedłożyć oświadczenie producenta systemu 
rur preizolowanych potwierdzające, że jest on producentem wszystkich elementów preizolowanych 
systemu”. 

 w punkcie C. I. 1. ppkt. 1.9 k) treść „Oświadczenie producenta rur preizolowanych potwierdzające, że 
jest on producentem wszystkich elementów systemu / za wyjątkiem muf sieciowanych radiacyjnie/ 
i że na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz komponenty użyte do ich produkcji zostaną 
dostarczone deklaracje zgodności.” zastępuje się treścią: „Oświadczenie producenta rur 
preizolowanych potwierdzające, że jest on producentem wszystkich elementów preizolowanych 
systemu oraz, że na materiały stanowiące przedmiot zamówienia i komponenty użyte do ich 
produkcji zostaną dostarczone deklaracje zgodności.” 
 

Pytanie nr 3 

„W dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt 1.9 lit. „k” jest wymóg aby producent przed dostawą 
złożył oświadczenie następującej treści:  

„k) Oświadczenie producenta rur preizolowanych potwierdzające, że jest on producentem wszystkich 
elementów systemu / za wyjątkiem muf sieciowanych radiacyjnie/ i że na materiały stanowiące przedmiot 
zamówienia oraz komponenty użyte do ich produkcji zostaną dostarczone deklaracje zgodności.” 

Żaden z producentów preizolacji nie wytwarza wszystkich elementów systemu np.: end capy, przejścia przez 
ścianę, poduszki kompensacyjne itp. Proszę o doprecyzowanie zapisu ws oczekiwanego oświadczenia, że 
producent wytwarza wszystkie elementy preizolowane dla oferowanego systemu: rury, kolana, trójniki, 
zawory, punkty stałe, kompensatory, zwężki.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający doprecyzowuje, że producent rur preizolowanych przed dostawą powinien złożyć oświadczenie, 
że jest on producentem wszystkich elementów preizolowanych systemu. Zamawiający informuje, że elementy 
systemu, które nie są elementami preizolowanymi mogą pochodzić od różnych producentów, jednak 
wymagane jest aby przed dostawą na wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz 
komponenty użyte do ich produkcji przedłożyć deklaracje zgodności zgodnie z punktem C. I. 1. ppkt. 1.9 b) 
załącznika nr 1 do SIWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że: 

 w punkcie C. I. 1. ppkt. 1.8 treść: „wszystkie dostarczone elementy systemu rur preizolowanych /rury, 
kształtki preizolowane, złącza mufowe, itp./ muszą pochodzić od jednego producenta systemu, przed 
dostawą należy przedłożyć oświadczenie producenta systemu rur preizolowanych potwierdzające, że 
jest on producentem wszystkich elementów systemu,” zastępuje się treścią: „wszystkie dostarczone 
elementy systemu rur preizolowanych /rury, kształtki preizolowane, itp./ muszą pochodzić od 
jednego producenta systemu, przed dostawą należy przedłożyć oświadczenie producenta systemu 
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rur preizolowanych potwierdzające, że jest on producentem wszystkich elementów preizolowanych 
systemu”. 

 w punkcie C. I. 1. ppkt. 1.9 k) treść „Oświadczenie producenta rur preizolowanych potwierdzające, że 
jest on producentem wszystkich elementów systemu / za wyjątkiem muf sieciowanych radiacyjnie/ i 
że na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz komponenty użyte do ich produkcji zostaną 
dostarczone deklaracje zgodności.” zastępuje się treścią: „Oświadczenie producenta rur 
preizolowanych potwierdzające, że jest on producentem wszystkich elementów preizolowanych 
systemu oraz, że na materiały stanowiące przedmiot zamówienia i komponenty użyte do ich 
produkcji zostaną dostarczone deklaracje zgodności.” 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że modyfikuje wymagania co do wartości współczynnika przewodzenia ciepła 
pianki poliuretanowej, w związku z czym zmieniona zostaje treść załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że 
w punkcie C. I. 1. ppkt. 1.3 d) treść: „Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed 
starzeniem mierzony w temperaturze 50 ºC nie może być większy niż 0,025 W/mK.” zastępuje się treścią: 
„Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony w temperaturze 
50 ºC nie może być większy niż 0,027 W/mK.” 

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian w treści załącznika nr 1, „SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – załącznik nr 1 do SIWZ zostaje w dniu 09 stycznia 2020 r. zastąpiony przez 
„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – po modyfikacji” – załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiany 
w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym. 

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego oraz „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
– po modyfikacji” – załącznik nr 1 do SIWZ są obowiązujące 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” – załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

 

 


