
        Chorzów, dnia  16.11.2009r. 
 
                
 

        ND/DZ/ 2390 /2009 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej   
                w RK-1 przy ul. Piastowskiej 29 w Będzinie” -  nr sprawy II/416/2009.  
                 
 

                            W związku z pytaniami dotyczącymi  przetargu  nieograniczonego pn. 
            jw. wyjaśniam: 
Pytanie 1 
Czy zamawiający posiada uzgodnienia projektu technicznego sieci ciepłowniczej z PEC DG 
S.A., który wymaga zastosowania rur preizolowanych z rurą stalową bez szwu? Czy należy 
uwzględnić w ofercie rury preizolowane bez szwu?  
Odpowiedź:  
Zamawiający posiada uzgodnienia projektu sieci ciepłowniczej z PEC w Dąbrowie 
Górniczej. W ofercie należy uwzględnić rury preizolowane ze szwem. 
 
Pytanie 2 
Przedmiar sieci niskoparametrowej uwzględnia 10 kolan DN 125, a dokumentacja 
techniczna 14 kolan. Którą ilość należy uwzględnić w ofercie? 
Odpowiedź: 
Poprawna ilość to 14 szt. kolan. Brakujące w przedmiarze sieci ciepłowniczej 
niskoparametrowej, 4 sztuk kolan ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym 
przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”. 

 
 Pytanie 3 

Przedmiar sieci nie uwzględnia pokryw końcowych. Prosimy o uszczegółowienie 
przedmiaru w tym zakresie. 
Odpowiedź: 
Pokrywy końcowe ujęto w przedmiarach sieci wysokoparametrowej i niskoparametrowej 
przez analogie w pozycjach „Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych 
(...) – pokrywa końcowa śr ......”. 

 
Pytanie 4  
Przedmiar sieci nie uwzględnia podsypki piaskowej, obsypki i nadsypki pod rury 
preizolowane w pełnej ilości, a jedynie w poz. 40 – 0,75 m3 i poz. 43 – 5 m2  gr. 25 cm. 
Co z pozostałą ilością i w jakiej pozycji należy przyjąć? 
Odpowiedź:  
Przedmiotowe elementy związane z obsypywaniem rur preizolowanych ujęto w 
załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE 
DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”. 

 
Pytanie 5 
Przedmiar sieci nie uwzględnia rur PEX podwójnych dla DN32 i DN40 oraz przewiduje 
długość 10 m, a w dokumentacji jest 45 m. Jaką długość należy przyjąć i proszę o 
podanie podstawy wyceny? 
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Odpowiedź: 
Projekt nie przewiduje rur PEX podwójnych tylko pojedyncze. Brakującą ilość rur PEX  
Ø 40/90 wynoszącą 92 m ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym 
przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”. 

 
Pytanie 6 
Przedmiar nie przewiduje uruchomienia sieci CO, połączenia sygnalizacji alarmowej w 
mufach i dwukrotnego testowania sygnalizacji alarmowej. Prosimy o dyspozycję w tym 
temacie. 
Odpowiedź: 
Uruchomienie sieci cieplnej, połączenia oraz testowanie sygnalizacji alarmowej ujęto w 
załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE 
DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”. 

 
Pytanie 7 
Przedmiar robót nie przewiduje demontażu tradycyjnej sieci na istniejących rurach w 
kanale. Czy odpad w postaci izolacji należy wywieźć i zutylizować? Jeśli tak, to prosimy 
o podanie podstawy wyceny i przedmiar. 
Odpowiedź: 
Demontaże wszystkich istniejących sieci ujęto w przedmiarze sieci ciepłowniczej 
wysokoparametrowej. Utylizację wełny ze zdemontowanej izolacji ujęto w załączonym 
na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. 
CZĘŚĆ 2”. 

 
Pytanie 8 
W przedmiarze sieci wysokich parametrów brakuje obetonowania punktów stałych. Czy 
należy je uwzględnić w ofercie? Proszę o podanie podstawy wyceny i przedmiar. 
Odpowiedź: 
Obetonowanie punktów stałych ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym 
przedmiarze  pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”. 

 
Pytanie 9 
Przedmiar nie uwzględnia zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia kolidującego z siecią 
ciepłowniczą. Prosimy o uszczegółowienie przedmiaru w tym zakresie. 
Odpowiedź: 
Wymagany przy realizacji sieci zakres przedmiotowych robót ujęto w załączonym na 
stronie internetowej dodatkowym przedmiarze  pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 
2”. 

 
Pytanie 10 
Czy w ofercie należy uwzględnić rury ochronne, płozy i kołnierze przy przeciąganiu rur 
preizolowanych pod torami tramwajowymi? Jeśli tak, proszę o podanie podstawy wyceny 
i przedmiar. 
Odpowiedź: 
Wymagany przy realizacji sieci zakres przedmiotowych robót ujęto w załączonym na 
stronie internetowej dodatkowym przedmiarze  pt. „POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 
2”. 
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Pytanie 11 
W przedmiarze brakuje rusztowań przy wymianie sieci ciepłowniczej w hali napraw i 
magazynie głównym. Prosimy o dyspozycję i przedmiar. 
Odpowiedź: 
Rusztowania ujęto w załączonym na stronie internetowej dodatkowym przedmiarze  pt. 
„POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 2”. 

 
Informuję, iż roboty ujęte w dołączonym przedmiarze pt. „POZYCJE DODATKOWE. 
CZĘŚĆ 2” stanowią element zamówienia, a ich cenę należy ująć jako dodatkową pozycję 
do harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 9 do siwz 
(dodatkowy jeden wiersz harmonogramu pod nazwą POZYCJE DODATKOWE. CZĘŚĆ 
2). 

 
 
         Zatwierdził:  
        Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 
         Janusz Berkowski 
 
 
 
 
              
 
 
             

             
 


