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Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIA TRTSCI SIWZ

dot.: postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.3.2019. Nazwa zadania:

Modernizacja instalacji c.w.u. budynk6w mieszkalnych oraz budynk6w u2ytecznoSci publicznej pop.zez

dostawq i monta2 instalacji solarnych, powietrznych pomp ciepta w(azz budowq o6wietlenia ulicznego

solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulqczyno.

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy prawo zam6wiei publicznych (dalej ustawaPZP;D2.U.2017.1579 j.t.z
p6ln, zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre5ci specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia, informujemy:

Pytanie:

1. Zamawiajqcy udzielajqc odpowiedzi na pytania wykonawc6w w dniu 23 maja 2019 r. w sprawie

postqpowania SUE.271 .3.2019 L.dz. 03/2019 wprowadzit co do zasady koniecznoSi stosowania zapis6w

pkt. 1.5 Rozporzqdzenia Ministra iTransportu, Budowniclwa iGospodarki Morskiej zdn.13 sierpnia 2013

r, w kwestii paramet16w izolacji rurociqg6w solarnych co stanowi btqd interpretacyjny zapis6w

przedmiotowego rozporzqdzania, poniewaz w rozporzqdzeniu, tym zostaty wskazane minimalne wymogi

izolacji cieplnych przewod6w rozdzielczych i komponent6w w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej

wody uzytkowej (w tym przewod6w cyrkulacyjnych) oraz instalacjach chtodu i ogrzewania powietr;znego,

W rozporzqdzeniu brak intormacji na temat odniesienia zapis6w do izolacji rurociqg6w w instalacjach

solarnych. Wnosimy o przyw16cenie pierwotnych zapis6w dotyczqcych izolacji cieplnej rurociqg6w

zamieszczonych w dokumentacji technicznej stanowiqcej zatqcznik do SIWZ otaz tozszerzenie gamy

material6w izolacyjnych mozliwych do zastosowania, tj. dopuszczenie poza izolacjq wykonanq z kauczuku

r6wniez izolacje wykonanq z areozelu i wt6kna poliestrowego (PES).

2. Zamawiajqcy udzielajqc odpowiedzi na pytania wykonawc6w w dniu 23 maja 2019 r, w sprawie

postpowania 5UE.271.3.2019 L.dz. 03120\9 odm6wit wykonawcom mozliwo6ci zastosowania w celu

wykonania instalacji obiegu glikolowego elastycznej rury ze stali nierdzewnej, kt6ra w chwili obecnej jest

najczqSciej slosowanym i najbardziej uniwersalnym rozwiqzaniem przy budowie instalacji solarnych.

Nalezy ponadto zwr6ci( uwagq, 2e Zamawiajqcy w dokumentacji technicznej oraz STW|OR dopuszcza

zaslawianie tego rodzaju materiatu cyt. pkt, 3.7.2. - Instalacja obiegu glikolowego STWIOR
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czytamy,,...Dopuszcza siq stosowanie rur miedzianych lub wykonanych ze stali nierdzewnej.,,", pkt. 5

zatqcznika nr 4a do SIWZ czytamy cyt. ,,,..lnstalacjq solarnq (glikolowq) wykonai z rur elastycznych ze stali

nierdzewnej lub miedzianych lutowanych kapilarnie lutem twardym...", Majqc na uwadze powyzsze wnosimy

o przywr6cenie pierwotnych zapis6w z dokumentacji przetargowej oraz dopuszczenie wykonania instalacji

obiegu glikolowego z rur ze stali nierdzewnej elastycznej, kt6ra potocznie zwana jesl rurq karbowanq. W

przypadku odmowy Zamawiajqcy powinien liczyi siq, 2e cena oFerty na wykonanie zadania ulegnie

znacznemu podwyzszeniu.

3. Powt6rnie prosimy po podanie jakiego rodzaju iwielkoSci instalacje zostaty zaprojektowane dla

nastqpujqcych lokalizacjach: 1) dziatka 49111 i 47215 - obrqb Sierakowice, ul. Lqborska 34, Sierakowice; 2)

dz. nr 225/1 obrqb Sierakowice, ul. Przedszkolna, Sierakowice. Niestety po powt6rnym przejrzeniu

zalqczonych dokumentacji technicznych nie udato nam siq odnalel6 tych adres6w, a pliki z dokumentacja

zapisane w tormacie PDF zostaly pozbawione mo2liwo6ci ich przeszukiwania za poSredniclwem Funkcji

"szukaj w treSci dokumentu".

0dpowiedi:

1. Zmawiajqcy po przenalizowaniu zapis6w pkt. 1.5 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dn. 13 sierpnia 2013 r. powraca do pierwotnych zapis6w dokumentacji SIWZ oraz

dopuszcza zastosowanie izolacji rurociqg6w wykonanych z nastqpujqcych materiat6w: kauczuk, areozel,

wl6knina poliestrowa.

2. Po powt6rnym przeanalizowaniu zapis6w SIWZ zamawiajqcy wyraza zgodq na Wykonanie rurociqg6w obiegu

solarnego z elastycznej stali nierdzewnej.

3. Po powt6rnym zweryFikowaniu dostqpno6ci dokument6w przetargowych Zamawiajqcy powt6rnie polwierdza

obecnofe dokumenlacji dla wskazanych lokalizacji w zalqcznikach 4h (dok. dot. wytqcznie nieruchomo6ci nr

46911 i47215obrqb Sierakowice) oraz49 (dok.dot.wytEcznienieruchomo6cinr225ll obrqbSierakowice).

Link do zasobu: h!tp-s/www,.drqp[ox,eqm1$/7.0e9a8a5_e_W_ej!_3_4/AAB_2_uNKNaE] I_9_lUW_Wk_D_lgANBe?dL=Q

W zwiqzku z konieczno6ciq zachowania warunk6w okreilonych art. 38 ust. 1

zamawiajqcy zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany tre6ci specyfikacji

zam6wienia. Zamawiajqcy przedtu2a termin sktadania ofert do 14.06.2019

ustalenia dotyczqce sktadania i otwarcia ofert pozostajq bez zmian.
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