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Nr sprawy: 010/PP/TZ/2019
Dotyczy: postępowania nr 010/PP/TZ/2019 - Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I „E” w podziale
na 4 zadania.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dalej „Ustawa”,
Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytanie udziela wyjaśnień:
Pytanie:
Dotyczy wszystkich zadań:
Numer sprawy: 010/PP/TZ/2019 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5
Zamawiający ujął zapis, że Wykonawca może zastosować przy realizacji w/w projektów
materiały równoważne, na zasadach opisanych w Części III SIWZ - Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych. W tej Części w pkt. 1.3 oraz 2.1 - Dokumentacja Wymagania ogólne - Zamawiający wymaga aby w przypadku zmiany "technologii" (my nie
proponujemy zmiany technologii - nasze wyroby produkowane są jako preizolowane) - rur
preizolowanych w ppkt 2. należy opracować dokumentację, która powinna zawierać co najmniej
schemat montażowy, schemat instalacji alarmowej, część opisową oraz obliczenia
wytrzymałościowe wykonane przez uprawnionego projektanta. Uważamy, iż wymagania
Zamawiającego wymuszają opracowania przez Wykonawców oferujących wyroby preizolowane
innych producentów do opracowania nowej dokumentacji budowlanej i naraża na dodatkowe i
nie uzasadnione koszty opracowania ofert. Nadmieniamy, iż do załączonego do SIWZ projektu
budowlanego, projektant złożył oświadczenie, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
Z tego oświadczenia jasno wynika, że projektant opracował projekt zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz z Polską Normą 13941- Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych. Każdy projekt sieci ciepłowniczej z zespolonych rur
preizolowanych musi być wykonany zgodnie z tą normą bez żadnych odstępstw. Norma nie
wymienia i nie określa nawet potocznie jakiegokolwiek produkcyjnej technologii. Każdy element
sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych musi być wykonany zgodnie z normami: PN-EN 253 Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza
osłonowego z polietylenu, PN-EN 448 - Kształtki - Zespoły ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, PN-EN 488 - Zespół
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem
osłonowym z polietylenu, PN-EN 489 - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją
cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, PN-EN 14419 - System kontroli i
sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych Producent, aby wyrób można było zabudować musi
wykazać, że wyroby odpowiadają normą i potwierdzić to musi Krajową Deklaracją Właściwości
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Użytkowych. W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie Zamawiającego od wymogu
opracowania dokumentacji, schematów montażowych i obliczeń statycznych, a złożenia
oświadczenia, iż wyroby spełniają wymagania CZĘŚCI III Specyfikacji technicznej przez
Wykonawców składających ofertę z innymi wyrobami preizolowanymi niż wymienione w
dokumentacji..

Odpowiedź:
Elementy systemów rur wytwarzanych przez poszczególnych producentów różnią się między
sobą m.in. wymiarami kształtek, armatury oraz mat kompensacyjnych. Różnice występują
również w wymaganiach dotyczących trasowania sieci. Długości instalacyjne, odległości
pomiędzy rurami, minimalne wymiary kompensatorów L, Z, i U, możliwość lokalizacji kolan
niekompensacyjnych, maksymalne odległości odgałęzień od trójników i ich lokalizacja, sposób
doboru mat zawarte w wytycznych do projektowania różnią się. Dlatego też, w celu zapewnienia
budowy po uzgodnionej trasie, należy przedstawić obliczenia zapewniające, że dany system
umożliwi realizację projektu, a w razie potrzeby zaproponować rozwiązania, które nie wpłyną na
ważność pozwolenia na budowę np. wygrzew wstępny, zabudowę kształtek z pogrubioną
ścianką, kompensatorów osiowych itp. Na schemacie montażowym należy przedstawić ilości i
lokalizację mat kompensacyjnych - projekt podaje tylko wymagania minimalne. Ponadto
zgodnie z pkt XX.5 cz. I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców widnieje zapis: ,, Cena podana w
Ofercie jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem Zadania, obliczone w oparciu o informacje zawarte w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Część III SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, jak
również z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy o zamówienie publiczne stanowiącego Część
II SIWZ” W rozumieniu tego zapisu Zamawiający przyjmuje, iż zaoferowana cena przewiduje
również wykonanie ewentualnej dokumentacji zamiennej. W związku z powyższym
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ w sprawie wymogu opracowania
dokumentacji zawierającej część opisową, schematy montażowe, alarmowe i obliczenia
statyczne.
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