Orzysz, 2021.07.05
dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach
przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa
efektywności dystrybucji ciepła i likwidacji źródeł niskiej emisji”
WYJAŚNIENIE I
Pytanie 1.
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam zapytanie odnośnie terminu wizji
lokalnej dot. Przetargu.
Nr referencyjny postępowania 2/2021/ZEC: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego
Orzysza - poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej
emisji – sieci i węzły cieplne”
Odpowiedź 1.
Termin wizji został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie 2.
Z uwagi na rozbieżność w zapisach w zakresie wykazu osób do wskazania w składanej
ofercie (SWZ rozdział 9 pkt. 1.2.2. oraz rozdział 13 pkt. 2 ppkt. 5) prosimy o potwierdzenie
czy oprócz osób posiadających uprawnienia opisane w rozdziale 9 pkt. 1.2.2 należy
również wskazać osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi.?
Odpowiedź 2.
Wymagania dotyczące kwalifikacji kierownictwa budowy oraz poszczególnych robót
budowlanych należy przedstawić zgodnie z SIWZ rozdz.9 pkt. 1.2.2
Pytanie 3.
W załączniku, Zadanie II” w projekcie Węzła cieplnego nr 242 brakuje zestawienia
materiałów. Czy mogłabym prosić o dosłanie?
Odpowiedź 3.
Zamawiający umieścił na stronie internetowej zestawienia materiałów Węzła
cieplnego nr 242.
Pytanie 4.
Zgodnie z zapisami SIWZ dotyczącymi postępowania pn: „Rozbudowa systemu
ciepłowniczego Orzysza -poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych
źródeł niskiej emisji” Nr referencyjny postępowania 2/2021/ZEC, termin wizji lokalnej
zostanie określony nie później niż w czasie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia o
zamówieniu, na stronie internetowej wskazanej z pkt. 8. tj. http://www.bip.zec.orzysz.pl/
Niestety podana przez Państwa strona nie otwiera się.
Odpowiedź 4.
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wizji lokalnej została wyjaśniona w odpowiedzi nr 1.
Podana strona otwiera się.
Pytanie 5.
Szanowni Państwo w załączonej dokumentacji na węzły zadanie nr 1,2,3,4 oraz
przedmiaru na sieci zadania nr 2. Proszę o zamieszczenie pozostałej dokumentacji na
zadanie nr 1 i 2 oraz przedmiar robót na zadanie nr 2.
Proszę o zamieszczenie przedmiaru robót na zadanie nr 2 – dotyczy terenu zamkniętego.
Brak w załączonej dokumentacji. Ponadto udostępnione przez Państwa przedmiary w
wersji ath zawierają błąd i nie można ich otworzyć. Proszę o zamieszczenie poprawnych
plików.
Odpowiedź 5.
Brakujące pliki oraz przedmiary w wersji ath (po sprawdzeniu) zostały zamieszczone na
stronie Zamawiającego
Pytanie 6.
Proszę o udostępnienie brakującego przedmiaru robót na Zadanie nr 2 z udostępnionego
przedmiaru wynika, iż brakuje przedmiaru na drugą połowę.
Odpowiedź 6.
Na stronie zamieszczone są przedmiary robót sieci oraz przyłączy cieplnych na wszystkie
5 zadań. Przedmiar dla zadania II podzielony jest na dwie części (w pliku drugiej części
zadania II na stronie tytułowej omyłkowo widnieje nazwa I części, natomiast zawartość
przedmiaru jest prawidłowa)
Pytanie 7.
W nawiązaniu do zapisu SWZ rozdział 9 pkt 1.2.2 czy dopuszczone jest łączenie dwóch
funkcji kierownika budowy i kierownika robót sanitarnych przez jedną osobę.
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SWZ rozdział 11 pkt 4.2 z „w zakresie zdolności
technicznych lub zawodowych ad. Warunku w zakresie „wiedza i doświadczenie” – jeden
z uczestników konsorcjum” na „w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych ad.
Warunku w zakresie „wiedza i doświadczenie” – łącznie konsorcjum”
Odpowiedź 7.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia dwóch funkcji kierownika budowy i kierownika
robót sanitarnych przez jedną osobę
Pytanie 8.
Proszę o wyjaśnienie:
1. Czy kwoty podane przez Zamawiającego w SWZ jakie zamierza przeznaczyć na
wykonanie zadania to netto czy brutto?
2. Przedmiar robót Zadanie II
- pozycja 66 w zestawieniu 4 szt. natomiast w przedmiarze 4 szt.? jaką ilość przyjąć
do wyceny
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- Pozycja 67 w zestawieniu odwodnienie rurociągów 168,3/250-48,3 (2szt.) w
przedmiarze 100/200 (2szt.)
- Pozycja 106 zawór kulowy z końcówkami do wspawania d150 brak w zestawieniu
czy należy przyjąć go do wyceny?
3. Przedmiar robót Zadanie III
- w przedmiarze brak świetleń spawów czy należy przyjąć do wyceny?
- pozycja 164Zawory odcinające preizolowane w zestawieniu 76,1/140 natomiast
w przedmiarze 88,9/160 jakie należy przyjąć do wyceny?
4. Przedmiar robót Zadanie I
- w przedmiarze brak świetleń spawów czy należy przyjąć do wyceny?
5. Przedmiar robót Zadanie IV
- w przedmiarze brak świetleń spawów czy należy przyjąć do wyceny?
- Pozycja 63 montaż muf d90 w zestawieniu 2 szt. w przedmiarze 4, ile przyjąć do
wyceny?
- pozycja nr 65 końcówka termokurczliwa w zestawieniu 12 szt. w przedmiarze 4
szt., ile przyjąć należy do wyceny?
- w przyłączach brak pozycji spawania proszę o uzupełnienie przedmiaru
6. Przedmiar robót Zadanie V
- w przedmiarze brak świetleń spawów czy należy przyjąć do wyceny?
- pozycja nr 155 wciąganie do rur ochronnych wg zestawienia 646,1m natomiast w
przedmiarze 440,7 jaką ilość należy przyjąć do wyceny?
7. Ze względu na duży zakres robót do wyceny prosimy o przesunięcie terminu składania
ofert o 7 dni.
Odpowiedź 8.
Ad. 1 Kwoty podane przez Zamawiającego w SWZ jakie zamierza przeznaczyć na
wykonanie zadania to kwoty brutto.
Ad. 2 Przedmiar robót Zadanie II
- pozycja 66 odpowietrzenia / odwodnienia rurociągów sieci cieplnych dn100/200
proszę przyjąć wg zestawienia materiałów 6 szt.
- pozycja 67 odwodnienie rurociągów dn150/250 - proszę przyjąć wg zestawienia
materiałów 2 szt.
- pozycja zawór kulowy z końcówkami do wspawania dn150 (2 szt.) ujęty jest w
zestawieniu materiałów, plik: PW_zest mater pozost_zadanie II.I, poz. 6.
Ad. 3 Przedmiar robót Zadanie III
- tak, należy ująć badanie ultradźwiękowe spawów
- pozycja 164 w pozycji 164 przedmiaru widnieje: „odpowietrzenie rurociągów z
zaworem kołnierzowym dn15 PN25 (w pomieszczeniach węzłów cieplnych)”, jeśli chodzi
o zawory odcinające prefabrykowane d76,1/140 zamieszczone są w pozycji 62 w
przedmiarze.
Ad. 4 Przedmiar robót Zadanie I
- tak, należy ująć badanie ultradźwiękowe spawów
Ad. 5 Przedmiar robót Zadanie IV
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- tak, należy ująć badanie ultradźwiękowe spawów
- pozycja 63 montaż muf – należy przyjąć 6 szt.
- pozycja nr 65 końcówka termokurczliwa - należy przyjąć 12 szt.
- należy dodatkowo doliczyć spawanie rur d33/90 -szt.14. Montaż kolan i zaworów (poz.
Zastępcze 61 i 62 przedmiaru) powinien ujmować spawanie.
Ad,7 Przedmiar robót Zadanie V
- tak, należy ująć badanie ultradźwiękowe spawów
- pozycja nr 155 wciąganie do rur ochronnych - należy przyjąć 646,1m
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
Pytanie 9.
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu treści SWZ w rozdz. 9 pkt. 1.2.1
a) tj.:"zrealizowanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowe ukończenie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – DWÓCH robót budowlanych polegających na budowie sieci
cieplnych w technologii preizolowanej:
• o długości nie mniejszej niż 2.000 m każda (Część I)
• o długości nie mniejszej niż 1.000 m każda (Część II)"
na zapis:
"zrealizowanie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowe ukończenie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – DWÓCH robót budowlanych polegających na budowie sieci
cieplnych w technologii preizolowanej:
• o długości łącznej nie mniejszej niż 4.000 m (Część I)
• o długości nie mniejszej niż 1.000 m każda (Część II)"
oraz zmiany w zapisie SWZ w rozdz. 11 pkt. 4.2 tj: "ad. warunku w zakresie „wiedza i
doświadczenie” – jeden z uczestników konsorcjum;"
na zapis:
"ad. warunku w zakresie „wiedza i doświadczenie” – łącznie w odniesieniu
do konsorcjum;
Odpowiedź 9.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu treści SWZ w rozdz. 9 pkt. 1.2.1. zmiany
w zapisie SWZ w rozdz. 11 pkt. 4.2.
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