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Nowy Sącz dn. 15 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 

„Umowa par. 7 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zamieszczonej * na końcu zdania. Wykonawca 

prosi o doprecyzowanie zapisu w/w paragrafu w przypadku, gdy zamierza powierzyć realizację robót 

podwykonawcy, którego na etapie składania oferty nie wskazał.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w w/w paragrafie otrzyma brzmienie zgodne z zapisem/deklaracją Wykonawcy  

w formularzu „Oferta” – zał. nr 9 do SIWZ w części dot. podwykonawstwa. W przypadku opisanym w nin. 

pytaniu zapis w par. 7 umowy będzie brzmiał: „Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami 

własnymi i Podwykonawców.”. 

 

Pytanie nr 2 

„Umowa par. 11 pkt 4 -  Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów użytych przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyjaśnia, że badanie ilości i ciężaru zużytych materiałów ma na celu sprawdzenie jakości 
wykonywanych robót z tych materiałów. 

 

Pytanie nr 3 

„Umowa par. 15 pkt 4 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie terminu płatności faktury. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby 

Zamawiającego.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapis jak we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. 
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Pytanie nr 4 

„Umowa par. 17 pkt 5 – Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wymaga zawarcia dedykowanych 

na projekt polis czy dopuszcza notę pokrycia z polisy głównej?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie z pkt 16 lit. d) tiret trzeci lit. a) i lit. b) SIWZ, polisa CAR i polisa OC powinna obejmować wyłącznie 

realizowany przedmiot umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę OC 

wymaganą  w par. 17 ust. 4 wzoru umowy  - zał. nr 3 do SIWZ (tj. polisę, o której mowa w pkt 16 lit. d) tiret 

drugi SIWZ) i  ta polisa nie musi być dedykowana dla przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 5 

„W załączniku nr 13 do SIWZ – Instrukcja wewnętrzna „Warunki techniczne projektowania, wykonania 

i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” na stronie 18 podano, że zaleca się metodę 

TIG 141, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy przedmiot zamówienia” nie wskazuje, że jest to 

metoda tylko zalecana? Jednocześnie nadmieniamy, że stosowanie jednej metody spawania tj. TIG – 141 może 

zostać potraktowane jako ograniczenie konkurencyjności.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że spawacze muszą posiadać uprawnienia nadane przez Instytut Spawalnictwa wg 

normy PN-EN ISO 9606-1. Spawanie metodą TIG w instrukcji nie jest nakazane tylko zalecane. 

 

Pytanie nr 6 

„Zamawiający w SIWZ wskazuje załącznik nr 13 – Instrukcja wewnętrzna „Warunki techniczne projektowania, 

wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” jednak otrzymany od 

Zamawiającego w/w dokument dot.  Instrukcji wewnętrznej „Wytyczne projektowania oraz warunki 

techniczne projektowania, wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – prosimy o przekazanie właściwego 

załącznika.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zamieścił ponownie załącznik nr 13 i załącznik nr 14. 

 

Pytanie nr 7 

„Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie załączników do umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Wzór umowy posiada 3 załączniki. Załącznikami do umowy są: 

1. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”- zał. nr 1 do SIWZ i jednocześnie jako zał. nr 1 do umowy. 

2. „Karta gwarancyjna” występuje jako zał. nr 11 do SIWZ i omyłkowo jako zał. nr 4 do umowy – 
a powinna być jako zał. nr 2 do umowy. W umowie z wybranym Wykonawcą, w paragrafie 18 ust. 7 
umowy, „Karta gwarancyjna” zostanie zapisana jako zał. nr 2 umowy.  

3. „Harmonogram rzeczowo – finansowy”-  zał. nr 8 do SIWZ i jako zał. nr 3 do umowy. 

 

Pytanie nr 8 

„Proszę o podanie materiału i wykonania zasobników c.w.u.. Według wytycznych MPEC w zestawieniu 

zapisano jako emaliowany PNG, natomiast w projekcie widnieje ocynk PN10.” 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że zasobniki c.w.u. mają być w wykonaniu emaliowanym PN6. 

 

Pytanie nr 9 

„W tabeli 2 (zestawienie parametrów technicznych do doboru węzłów kompaktowych) pod pozycją 41 są 

wpisane adresy Sucharskiego 11G i Sucharskiego 11A. Należy zaprojektować węzeł dla każdego adresu, czy 

zsumować zapotrzebowanie mocy?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że w tabeli numer 2 wystąpił błąd w numeracji, należy zaprojektować niezależny  

węzeł dla adresu Sucharskiego 11A i niezależny węzeł dla adresu Sucharskiego 11G. 

 

Pytanie nr 10 

„Według projektu, wodomierze zimnej wody zostaną dostarczone przez Sądeckie Wodociągi. Proszę  

o informację, czy należy je zaprojektować w węźle i w tym miejscu pozostawić wstawki, czy wodomierze będą 

poza węzłem?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że wodomierze mają być zlokalizowane poza węzłami, w związku z czym nie należy 

projektować ich w węzłach. Zawory antyskażeniowe i wstawki na wodomierze mają być zlokalizowane 

w pomieszczeniu wodomierza głównego. Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowania dodatkowej 

wstawki na wodomierz w węźle. 

Ponadto Zamawiający informuje, że precyzuje wymagania co do miejsca włączenia instalacji zimnej wody do 
węzła, w związku z czym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że:  

a) w ppkt. 3. d) w punkcie B. II. treść: „wykonaniem przyłącza zimnej wody wraz z zaworem antyskażeniowym 
przy współpracy z Sądeckimi Wodociągami,” zastępuje się treścią: „wykonaniem podłączenia instalacji 
zimnej wody do węzła z istniejącej instalacji zimnej wody wraz z zaworem antyskażeniowym i wstawką 
na wodomierz,”. 

b) w ppkt. d) w punkcie C. II. 2. treść: „Podłączenie instalacji zimnej wody wodociągowej należy wykonać 
z pomieszczenia w którym zlokalizowany jest wodomierz poprzez włączenie się w istniejący przyłącz zimnej 
wody poprzez odrębny wodomierz i zawór antyskażeniowy. Sposób włączenia oraz terminy uzgadniać na 
bieżąco z „Sądeckimi Wodociągami” zastępuje się treścią: „Podłączenie instalacji zimnej wody 
wodociągowej do węzła należy wykonać poprzez włączenie się w istniejącą instalację zimnej wody 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego (w pomieszczeniu wodomierza głównego). Na 
wykonanym odejściu należy zamontować zawór antyskażeniowy, wstawkę na wodomierz oraz zawory 
odcinające (powyższe elementy mają znajdować się w pomieszczeniu wodomierza głównego).” 

c) w punkcie IV zostaje wprowadzony zapis: „3. Zamawiający wprowadza zmianę miejsca włączenia instalacji 
zimnej wody do węzła dla potrzeb c.w.u. Instalację doprowadzającą wodę zimną do projektowanych 
wymiennikowni dla potrzeb c.w.u. należy włączyć w istniejące rurociągi – za istniejącym wodomierzem 
(w dokumentacji projektowej włączenie zostało zaprojektowane przed istniejącym wodomierzem).”  

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji treści załącznika nr 1, „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  

ZAMÓWIENIA – po modyfikacji” – załącznik nr 1 do SIWZ zostaje w dniu 15 stycznia 2020 r. poprawiony 

o wyżej wymienione modyfikacje. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem 

czerwonym. 

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

„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – po modyfikacji” (w dniu 09.01.2020 r. oraz w dniu 

15.01.2020 r.)  – załącznik nr 1 do SIWZ. 
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Pytanie nr 11 

„W SIWZ pkt D. 6. e) zapisano, że Wykonawca aby spełnić warunki udziału w postępowaniu musi wykazać się: 

– jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 1500 mb (1500 mb zasilanie i 1500 mb 

powrót) sieci preizolowanej – w jednym zamówieniu; 

– jedną robotą polegająca na montażu i uruchomieniu co najmniej 20 dwufunkcyjnych węzłów 

kompaktowych – w jednym zamówieniu. 

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu 

Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie przy realizacji tego typu robót, jednakże wykonali 

wymagane w SIWZ prace w dwóch zadaniach łącznie tj. 

− roboty budowlane polegające na wykonaniu minimum 1500 mb (1500 mb zasilanie i 1500 mb powrót) 

sieci preizolowanej w dwóch zamówieniach łącznie 

− roboty polegające na montażu i uruchomieniu co najmniej 20 dwufunkcyjnych węzłów kompaktowych 

w dwóch zamówieniach łącznie.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający podtrzymuje zapisy jak w SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 

„Czy MPEC w Nowym Sączu posiada swoją szczegółową standaryzację węzłów ciepła (schemat, zestawienie 

materiałowe), zgodnie z którą należy dobierać urządzenia i materiały, czy Wykonawca ma tutaj dowolność, 

uwzględniając jedynie zamieszczone przez Zamawiającego specyfikacje?” 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma dobrać urządzenia i materiały według specyfikacji do nin. przetargu. 

 

Pytanie nr 13 

„Wykonawca zwraca się z doprecyzowaniem zapisu umowy par. 1 ust. 2 pkt g) – Demontaż istniejącego 

ciepłociągu i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 

do nin. umowy i dokumentacji projektowej. 

Umowa nie posiada załącznika nr 1 a zapisy dotyczące utylizacji odpadów są zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ 

pkt 2.9.” 

Odpowiedź Zamawiającego 

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” jest opisany jako załącznik nr 1 do SIWZ i  jednocześnie jako 

załącznik nr 1 do umowy.  

 

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego oraz „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

– po modyfikacji” (w dniu 09.01.2020 r. oraz w dniu 15.01.2020 r.) – załącznik nr 1 do SIWZ, są obowiązujące 

dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.  

 

 

 


