
 

 

 

ZR / 223 / 486 / 21 / 448 / 200 / BM                                      Przemyśl, dnia 15.03.2021r.  
                                                                    

 
Zamawiający, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Przemyślu Sp. z o.o. 
u. Płowiecka 8 
37-700 Przemyśl 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 5/ZP/2021 pn. „Etap I – Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych 
do budynków nr BI i BP1 wraz z kablem sygnalizacyjnym do pkt. C3.2 (miejsce tymczasowej studzienki 
ciepłowniczej) na działkach nr ew. 1340, 1347, 1349 obr. 207 przy ul. Tatarskiej w Przemyślu. 

 
 

Odpowiedzi na pytania Oferentów 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 10.03.2021r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:  
 
Nie podaje się źródła zapytania(…) 
 
Pytanie 1.  
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ postawiono wymóg 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową firmy Resan Sp. z o.o. Sp. K. wykonaną przez 
Pana Grzegorza Rechtonia. 
Zamawiający dopuścił zastosowanie innych materiałów lub równoważnych, wyłącznie przy wykonywaniu obliczeń 
statyczno- wytrzymałościowych. 
Czy na potwierdzenie, że oferta odpowiada przedmiotowi zamówienia, w/w obliczenia należy przedłożyć wraz  
z ofertą? 
W innym wypadku, zamawiający na etapie badania oferty nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, iż 
przedmiotowe zadania uda się wykonać z zastosowaniem materiałów równoważnych. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  

      Zamawiający wymaga przedłożenia obliczeń wraz ze złożoną ofertą. 
 

Pytanie 2 
Dokumentacja projektowa przywołuje szereg norm branżowych dotyczących materiałów preizolowanych nie 
podając ich edycji. 
W dniu 22.01.2020 PKN opublikował nowe wersje norm dotyczących rur preizolowanych, to jest 
PN-EN 253- dotyczącą preizolowanych rur prostych 
PN-EN 448 – dotyczącą kształtek preizolowanych 
PN-EN 488 – dotyczącą armatury preizolowanej 
PN-EN 489-1 – dotyczącej złączy mufowych. 
Poprzednie edycje w/w norm przestały obowiązywać. 
Czy zatem Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały stosowane do budowy przedmiotu zamówienia 
odpowiadały aktualnie obowiązującym normom, w szczególności: PN-EN 253:2020-01, PN-EN 448:2020-01, PN-EN 
488:2020-01, PN-EN 489-1:2020-01. 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wymaga stosowania aktualnych norm, które zostały przywołane w dokumentacji projektowej. 

 



 

 

Pytanie 3 
Czy na dowód spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu w zakresie stosowanych materiałów, 
Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć dokumenty i badania potwierdzające spełnienie wymogów aktualnych 
obowiązujących norm: PN-EN 253:2020-01, PN-EN 448:2020-01, PN-EN 488:2020-01, PN-EN 489-1:2020-01? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający na etapie przetargu wymaga oświadczenia Oferenta o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami i zasadami określonymi w dokumentach przetargowych, zaś na etapie wykonawstwa będzie żądał 
wszelkich dokumentów dotyczących oferowanego materiału potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego. 
 
Pytanie 4 
W dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część SIWZ, postawiono wymóg wykonania przedmiotu 
zamówienia z rur preizolowanych wykonanych w technologii Contii z aluminiową barierą dyfuzyjną, dla których 
współczynnik przewodzenia ciepła λ50 nie może być większy niż 0,024 W/mK. 
W związku z faktem, iż Straty ciepła wpływają bezpośrednio na ocenę efektywności energetycznej budowanej sieci  
i przyłączy oraz emisję gazów cieplarnianych, czy Zamawiający wymaga, aby współczynnik przewodności cieplnej λ50 

po starzeniu nie przekroczył wartości 0,024 W/mK, co należy udokumentować badaniem wykonanym w niezależnym 
akredytowanym laboratorium? 
 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wymaga, aby współczynnik przewodzenia ciepła λ50 przed starzeniem wynosił 0,024 W/mK. 
 
 
 
Udzielone odpowiedzi są wiążące dla Oferentów/Wykonawców.  

                                 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat  
2. ZR a./a. 
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