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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo Wykonawcy TT/15092/P/2021 z dnia 10.06.2021 r. 
Nr referencyjny 12/2021, S W Z z dnia 04.06.2021 r. Przetarg nieograniczony na 
„Dostawę materiałów preizolowanych w 2021 r. do budowy sieci i przyłączy 
ciepłowniczych (5 zadań)" 

W odpowiedzi na pismo Wykonawcy ż dnia 10.06.2021 r., w związku z ogłoszonym 
postępowaniem na „Dostawę materiałów preizolowanych w 2021 r. do budowy sieci i przyłączy 
ciepłowniczych (5 zadań)" 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Czy w miejsce zaprojektowanych wcinek na zimno firmy Logstor (odgałęzień SXT) należy 
zastosować (wycenić) wcinki na zimno w rozwiązaniu systemowym oferowanego 
producenta wyrobów preizolowanych, tj. złącza trójnikowego (korpusu trójnika HDPE 
niesieciowanego) wraz z kompletem taśm termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie oraz z 
preizolowanym kolanem odgałęźnym do wcinki na zimno? 

Odpowiedź: TAK 

2. Czy w miejsce wcinek na zimno Zamawiający dopuszcza zastosowanie trójników 
prefabrykowanych wraz z kompletem złącz? 

Odpowiedź: TAK 

3. Czy w zadaniu B, gdzie zaprojektowano wcinkę wykonaną równolegle do rurociągu 
głównego. Zamawiający dopuszcza zamianę tej wcinki na wcinkę prostopadłą do rurociągu 
głównego oraz pomniejszenie zestawienia materiałów o zbędne w tym przypadku 2 szt. 
kolan preizolowanych DN50/90° 1x1m oraz 2 szt. złącz tej średnicy? 

Według naszej opinii nie ma potrzeby stosowania w tym miejscu włączenia (trójnika) 
równoległego, ponieważ długość prostopadłego przyłącza nie przekracza 24m, a dodatkowo 
w przypadku lokalizacji włączenia przyłącza w istniejącą sieć w odległości większej niż 
2/3Lmax od wirtualnego lub rzeczywistego punktu stałego będzie wątpliwym rozwiązaniem 
pod względem wytrzymałościowym. 
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Odpowiedź: TAK, wyrażamy zgodę na zamianę wcinki na prostopadłą. Wycenę materiałów 
należy w takim przypadku pomniejszyć o 2 kalana preizoiowane DN50 1x1 m oraz 2 szt. muf 
termokurczliwycłi DNI25 

4. Czy w ofercie należy uwzględnić niewyszczególnionych w zestawieniach materiałów 
elementy instalacji alarmowej (np. puszki, uziemienia) oraz czy do zakresu dostawy (oprócz 
elementów instalacji alarmowej występujących w złączach preizolowanych) należą tylko 
puszki i uziemienia, czy oprócz tych elementów należy wycenić inne elementy i jeżeli tak, to 
jakie? 

Odpowiedź: W ofercie należy wycenić puszki i uziemienia. 

5. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę materiałów niepreizolowanych wyszczególnionych 
w zestawieniach materiałów dla poszczególnych zadań? 

Odpowiedź: Tak, należy wycenić wszystkie pozycje zawarte w "Zestawieniu Materiałów 
preizolowanych" w tym zawory odcinające spawalne dla ciepłownictwa, denka stalowe, redukcję 
stalową, pierścienie uszczelniające, taśmę do oznaczenia rurociągów. 

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy zaworów preizolowanych odcinających ze 
zredukowanym przelotem, czy należy wycenić zawory preizoiowane z pełnym przelotem? 

Odpowiedź: Należy wycenić zawory preizoiowane z pełnym przelotem. 

7. Czy w ofercie należy wycenić poduszki kompensacyjne nieujęte w zestawieniach materiałów 
preizolowanych? 

Odpowiedź: Tak, należy wycenić poduszki kompensacyjne w ilości zgodnej z technologią 
producenta. 
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