
W sprawie przetargu: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wraz 

 z węzłami cieplnymi do projektowanych budynków numer 1,2 i 3 zlokalizowanych przy 

skrzyżowaniu ulic Mszczonowskiej  i Białej w Rawie Mazowieckiej”,  wpłynęły pytania na 

które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem ST pkt 6.5.3 w celu spełnienia 

wymogów ST do oferty należy załączyć tylko kopie wyników badań współczynnika 

ciepła α ≤ 0,026 W/mK wykonanych przez niezależny instytut badawczy. 

Odpowiedź: Tak tylko kopie. 

2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem ST pkt 6.5.4  barierę dyfuzyjną 

powinny posiadać tylko rury preizolowane, kształtki natomiast mogą być wykonane w 

technologii standardowej ? 

Odpowiedź: Bariera dyfuzyjna nie jest wymagana, zmiana w SIWZ. 

3. W związku z rozbieżnością zapisów między  ST pkt 6.5.9 oraz zestawieniem 

materiałowym prosimy o informacje, jakie mufy (termokurczliwe czy zgrzewane) 

należy wycenić dla średnic rur ≥200. 

Odpowiedź: Należy wycenić mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. 

4. Prosimy o informację, czy kolana preizolowane powinny być 1,5D czy 2,5D? 

Odpowiedź: 2.5D 

5. Prosimy o informację, czy zawory preizolowane powinny być pełnoprzelotowe czy ze 

zredukowanym przelotem? 

Odpowiedź:  Zawory takie jakie w są ofercie producenta, preferowane pełnoprzelotowe. 

6. W związku z zapisem SIWZ, że w zakresie zadania jest również wykonanie odgałęzień 

w kierunku dz. 118/14 oraz 124, prosimy o wrysowanie orientacyjnej trasy tych 

przyłączy  na mapę PZT. 

Odpowiedź: Mapa w załączniku. 

7. Prosimy o załączenie wszystkich uzgodnień tj z właścicielami działek, zdiz, gestorami 

sieci itp. 

Odpowiedź: Uzgodnienia w załączniku. 

8. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, które działki (miejskie, prywatne itp.) będą 

podlegać opłatom za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót, z tytułu zawartych 

umów i uzgodnień? Jaka jest wysokość tych opłat? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie dysponuje takimi informacjami. 

9. Prosimy o informację, kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli 

Wykonawca to prosimy o podanie informacji umożliwiających oszacowanie tych 

kosztów. 

Odpowiedź:  Koszty związane z brakiem dostaw ciepła wynikłych podczas wykonywania 

wpalenia ponosi Zamawiający pod warunkiem wykonania wpalenia do 18 godzin 



roboczych. Natomiast koszty braku dostaw do nowych odbiorców związane  

z niewykonaniem terminu zadania ponosi Wykonawca. 

10. Po czyjej stronie jest wykonanie i koszty odwodnienia i napełnienia sieci? 

Odpowiedź: Koszt odwodnienia i napełnienia sieci ponosi Zamawiający w przypadku 

wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych bezusterkowo. W przypadku wystąpienia 

usterek, czyli ponownego napełnienia i odwodnienia sieci ponosi Zamawiający. 

11. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje Projektem Organizacji Ruchu 

Drogowego? Jeżeli tak - prosimy o jego załączenie. Jeżeli nie - prosimy o informację 

czy obowiązek sporządzenia oraz uzgodnienia POR leży po stronie Wykonawcy. 

 Odpowiedź: Zamawiający nie posiada Projektu Organizacji Ruchu Drogowego. 

Sporządzenie oraz uzgodnienia POR leży po stronie Wykonawcy. 

12. W związku z faktem, że załączony przedmiar robót  nie zawiera pozycji dotyczącej 

materiałów dodatkowych dla odejścia na budynek handlowy działka nr 118/14 oraz 

budynek weterynarii działka nr 124, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące 

pozycje lub też o informację, że Wykonawca może w dowolny sposób nanosić zmiany 

w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót. 

  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiaru na brakujące pozycje.  Wykonawca 

nie może w dowolny sposób nanosić zmian w załączonym przedmiarze. Budowa przyłączy 

do budynku handlowego - działka nr 118/14 oraz do budynku weterynarii - działka nr 124 

nastąpi w późniejszym terminie.  


