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Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. IX - Nr referencyjny 22/2021, SWZ z dnia 06.12.2021r. 

„Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. 

Sikorskiego wraz z przyłączami.” 

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11  „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, 

informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów” zgodnie z ust. 11.5. „Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu 

składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. ”, udziela 

następujących odpowiedzi: 

WYJAŚNIENIE IX 

Dotyczy Zadania B: 

 

Pytanie Nr 1 

Prosimy o informację czy w zakres zadania wchodzi również wykonanie  złącza pomiarowego Energa do komory 

K14/P? 

Odpowiedź Nr 1 

Zakres prac wyszczególniony w załączonej do postepowania przetargowego dokumentacji projektowej – Projekt 

wykonawczy przyłącza energetycznego. Zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia Energa 

Operator w zakres prac po stronie odbiorcy energii elektrycznej (Zamawiającego) wchodzi budowa WLZ od skrzynki 

pomiarowej do komory ciepłowniczej K-14/P. 

 

Pytanie Nr 2 

Prosimy o informację jaki promień gięcia powinny mieć kolana preizolowane?  (1,5D czy 2,5 D) 

Odpowiedź Nr 2 

Kolana preizolowane  z promieniem gięcia : 

- dla średnic Dn100-Dn350 – 2,5D 

 

Pytanie Nr 3 

Prosimy o informację czy w sieci ciepłowniczej przewidzianej do demontażu występuje izolacja termiczna w postaci 

płaszcza azbestowo- cementowego? 

Odpowiedź Nr 3 

Izolacja termiczna na przedmiotowym odcinku sieci ciepłowniczej jest wykonana w płaszczu azbestowo-

cementowym. 

 



    
 

 

 

 

Pytanie Nr 4 

W związku z informacją z SWZ pkt. 4.2 o tym, że koszty odwodnienia i ponownego nawodnienia sieci są po stronie 

Wykonawcy prosimy o podanie przybliżonej kwoty tych prac (w szczególności ponownego nawodnienia sieci)?   

Odpowiedź Nr 4 

Po stronie wykonawcy są koszty związane z przygotowaniem i opróżnieniem rurociągów z wody sieciowej wraz z jej 

utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowaniem sieci do ponownego napełnienia. Koszt wody 

sieciowej do napełnienia rurociągów po stronie Wykonawcy – opłaty za nośnik ciepła zgodnie z obowiązująca Taryfą 

dla Ciepła w PEC Ciechanów. 

 

Pytanie Nr 5 

Czy badania RT należy wykonać również na połączeniach w komorach? 

Odpowiedź Nr 5 

Zgodnie z dokumentacja projektowa załączoną do postępowania przetargowego należy wykonać 100% badań 

połączeń spawanych. 

 

Pytanie Nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że do demontażu przewidziane są tylko odcinki sieci ciepłowniczej kolidujące z nowo 

projektowaną trasą sieci (odcinki wskazane na mapach w dok. Technicznej). 

Odpowiedź Nr 6 

Zamawiający potwierdza że demontażowi podlegają tylko odcinki sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych 

kanałowych kolidujących z trasą projektowanych rurociągów. 

 

Pytanie Nr 7 

Prosimy o podanie zakresu demontaży sieci ciepłowniczej (demontaż samej pokrywy czy całego kanału łącznie z 

dnem?) 

Odpowiedź Nr 7 

Należy zdemontować cały kanał ciepłowniczy łącznie z rurociągami oraz dnem.  

 

Pytanie Nr 8 

Prosimy o podanie sposobu rozliczenia złomu. 

Odpowiedź Nr 8 

Złom z demontażu dostarczony do siedziby zamawiającego ( Ciechanów ul. Tysiąclecia 18) , rozliczenie ilości 

dostarczonego złomu na podstawie protokołu przekazania zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

 

Pytanie Nr 9 

Prosimy o informację czy należy przewidzieć nadzór konserwatora? Jeśli tak to kto ponosi koszty? 

Odpowiedź Nr 9 

Projekt budowy i przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej od pkt. A – do pkt. K14/3 był przedmiotem uzgodnień z 

MWKZ . Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opinią DC.5183.106.2021.KL załączoną do dokumentacji 

projektowej. 

 

Pytanie Nr 10 

Prosimy o informację kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli Wykonawca to prosimy o 

podanie informacji umożliwiających oszacowanie kosztów. 

Odpowiedź Nr 10 

Zgodnie z SWZ „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji danego zadania przy wyłączonej sieci ciepłowniczej w 

okresach nie dłuższych niż 36 godzin ( max. 3 przerwy). Wyłączenia dłuższe niż 36 godzin możliwe są po 

uzgodnieniem z inspektorem nadzoru Inwestora”. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do opracowania schematu 



    
 

 

 

przełączeń odbiorców zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci ciepłowniczej oraz dostawę i montaż 

rurociągów do tymczasowego zasilenie istniejących obiektów w czynnik grzewczy bez przerw w dostawie. 

 

Pytanie Nr 11 

Proszę o załączenie wszystkich uzgodnień branżowych. 

Odpowiedź Nr 11 

Zadanie A – Uzgodnienie ZUDP dołączono do postępowania, 

Zadanie B – Uzgodnienie ZUDP w Projekcie budowlanym sieci ciepłowniczej. 

 

Pytanie Nr 12 

Czy Zamawiający dopuści armaturę stalową produkcji BROEN? (zawory oraz przepustnice) 

Odpowiedź Nr 12 

Zamawiający dopuszcza armaturę odpowiadającą wymaganiom technicznym określonym w dokumentacji 

przetargowej.  

 

Pytanie Nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, czy formalności związane z uzyskaniem zgód na wycinkę drzew i krzewów wraz z 

poniesieniem opłat wynikających z tych decyzji/ zgód są po stronie Inwestora? 

Odpowiedź Nr 13 

Zamawiający nie przewiduje na etapie realizacji wycinki drzew, ewentualne przycięcie korony drzew oraz  

przesadzenia krzewów na czas prowadzenia robót po stronie wykonawcy. 

 

Pytanie Nr 14 

Prosimy o wskazanie,  po czyjej stronie leży koszt ewentualnych nasadzeń zastępczych? Czy dla tych nasadzeń należy 

przewidzieć roczny nadzór? (pielęgnację) 

Odpowiedź Nr 14 

Koszt ewentualnych nasadzeń zastępczych leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie Nr 15 

Czy Zamawiający dysponuje ewentualnym projektem nasadzeń zastępczych? 

Odpowiedź Nr 15 

Zamawiający nie dysponuje projektem nasadzeń zastępczych. 

 

Pytanie Nr 16 

Prosimy o potwierdzenie, czy przepustnica DN 350 w komorze K-14/P zgodnie z zestawieniem materiałowym ma 

posiadać napęd ręczny, natomiast przepustnica DN 200 napęd elektryczny? 

Odpowiedź Nr 16 

Zamawiający potwierdza że przepustnica Dn350 w komorze K-14/P projektowana jest z napędem ręcznym, 

przepustnica Dn200 projektowana jest z napędem elektrycznym. 

 

Pytanie Nr 17 

Prosimy o informację czy zakres przetargu dotyczy też prac w komorze K-14/3 zgodnie z SWZ pkt. 4.2? 

Odpowiedź Nr 17 

Komora ciepłownicza K14/3 nie jest objęta pracami budowlanymi , w ramach zamówienie przewiduje się wymianę 

rurociągu DN350 w obrębie komory ( odcinek 2x4,0m) 

Zapis w SWZ pkt. 4.2 dotyczący adaptacji budowlanej komory K14/3 wpisany omyłkowo. 

 

 

Pytanie Nr 18 



    
 

 

 

Prosimy o wskazanie miejsca montażu zaworu odwadniającego DN 350/80. 

Odpowiedź Nr 18 

Odwodnienie sieci ciepłowniczej na odcinku A – K14/3 będzie realizowane poprzez projektowaną armaturę w  

komorze K14/P oraz istniejąca armaturę w komorze K14/3. Błędnie wyspecyfikowane odwodnienie prefabrykowane 

Dn355/500/80  w zestawienie materiałowym. 

 

Pytanie Nr 19 

Prosimy o informację, którego odcinka sieci dotyczy pozycja 5 zestawienia materiałowego (projekt techniczny sieci)- 

łuk gięty K90 DN 100- 6 szt.? (nadmieniamy, że zestawie nie materiałów preizolowanych dla przyłączy występuje w 

oddzielnej dokumentacji). 

Odpowiedź Nr 19 

Błędnie wpisana pozycja z materiałami preizolowanymi do budowy sieci ciepłowniczej w postaci kolan <90 Dn100-

6szt, kolana są wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej przyłączy ciepłowniczych. 

 

Pytanie Nr 20 

Prosimy o aktualizację zestawienia materiałowego dla przyłączy- załączone zestawienie materiałów w dok. 

Technicznej nie odpowiada zakresowi prac wynikającymi z SWZ. 

Odpowiedź Nr 20 

Poprawiona dokumentacja projektowa przyłączy ciepłowniczych załączona do postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 21 

W związku z licznymi niejasnościami w załączonej dokumentacji oraz przerwą świąteczno- noworoczną prosimy 

Zamawiającego o przełożenie terminu składania ofert na 17.01.2022r.  

Odpowiedź Nr 21 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.01.2022r bez możliwości 

zadawania pytań. 

 

 

 

 

  Zatwierdził: 

Prokurent Spółki                                              Prezes Zarządu 
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