
Nr sprawy 1/2011 r 

Rypin, 2011-05-12 
 

 
Do wszystkich oferentów nr postępowania : 1/2011 

 

 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istniejącej ciepłowni węglowej na 
źródło ciepła bazujące na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej uzyskiwanej ze spalania gazu ziemnego oraz 
modernizacja sieci i węzłów cieplnych".   

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II 

 
MPEC Rypin sp. z o.o. , działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)  odpowiada  na 
zapytania, w postępowaniu j.w. 
 
ZAPYTANIA. 
 
Pytanie nr 1 

W projekcie budowy przyłącza do budynku ZSM w Rypinie ul. Sportowa 24 brakuje 
zestawienia materiałów. Proszę o uzupełnienie. 
Pytanie nr 2 

W przedmiarze wymiana węzła W-319 ul. Wojska Polskiego 11 nie został ujęty kanał 
wentylacyjny typu Z.  Czy należy go uwzględnid w przedmiarze? 
Pytanie nr 3 

W przedmiarze wymiana węzła W-412 Pl. Sienkiewicza 4 nie zostały ujęte pozycje wykucia 
otworów i wykonania kanału wentylacyjnego typu Z oraz montaż kratek. Czy należy te 
pozycje dopisad w przedmiarze?  
Pytanie nr 4 

Do projektu wymiany węzła W-321 ul. Lissowskiego 4 dołączony został plik “W-321 ul. 
Lissowskiego 4_OPIS”, w którym znajduje się plan sytuacyjny. Proszę o zamieszczenie na 
stronie internetowej pliku z opisem technicznym. 
Pytanie nr 5 

W SIWZ w punkcie III Opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej węzłów cieplnych 
zostały wymienione prace budowlane takie jak: wyłożenie posadzki terrakotą, wymiana 
drzwi na stalowe, montaż krat w oknach z ewentualną wymianą stolarki, wykonanie instalacji 
elektrycznej w pomieszczeniach węzłów z podlicznikami energii elektrycznej. Proszę o 
wskazanie, w których węzłach Zamawiający wymaga wykonania wyżej wymienionych prac 
oraz dołączenie przedmiarów uwzględniający ten zakres robót. 
Pytanie nr 6 

W specyfikacji Technicznej dot. Przebudowy sieci cieplnych w pkt. 2.2.1.2. podane są 
nieaktualne normy. Proszę o podanie aktualnych norm wg których mają byd wykonane 
materiały preizolowane. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur 
ze szwem. 
Pytanie nr 7 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę treści §5 pkt. 2 z: 



“Strony ustalają iż, powyższe wynagrodzenie Wykonawcy będzie niezmienne do kooca 
realizacji umowy”. 
na:  “Strony ustalają iż, powyższe wynagrodzenie Wykonawcy będzie niezmienne do kooca 
realizacji umowy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy podatku VAT i jego ewentualnej zmiany. 
Podatek VAT zastanie naliczony w wysokości obowiązującej na dzieo wystawienia faktury”. 
Pytanie nr 8 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę treści §9 pkt. 3 z: 
“Zamawiający może dochodzid odszkodowania przewyższającego wysokośd kar umownych 
na zasadach ogólnych”. 
na:  “Strony mogą dochodzid odszkodowania przewyższającego wysokośd kar umownych na 
zasadach ogólnych”. 
 
ODPOWIEDZI. 
Ad zapytanie 1 
Zestawienie materiałów podane jest w przedmiarze robót. 
Ad zapytanie 2 

Pozycję tą należy uwzględnid w przedmiarze i kosztorysie. 
Ad zapytanie 3 

Pozycje te należy uwzględnid w przedmiarze i kosztorysie. 
Ad zapytanie 4 
Opis techniczny został uzupełniony. 
Ad zapytanie 5 
Prace powyższe należy wykonad we wszystkich węzłach. Ponieważ na wszelkie prace adaptacyjno – 
budowlane w węzłach cieplnych nie wykonywano dokumentacji projektowej oraz przedmiarów 
robót, w ofercie należy podad cenę ryczałtową na wykonanie tych prac (zgodnie z zakresem podanym 
w SIWZ).  
Ad zapytanie 6 

Podajemy aktualną normę – PN-EN-10224;2006 (specyfikacja Techniczna dot. Przebudowy 
sieci cieplnych w pkt. 2.2.1.2). Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem. 
Ad zapytanie 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu. 

Ad zapytanie 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisu. 


