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SPZ.271.35.2019

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:
REALIZACJĘ INWESTYCJI PN.: „BUDOWA CIEPŁOCIĄGU DO UL. ŻWIRKI WRAZ Z BUDOWĄ 
3 WĘZŁÓW CIEPLNYCH” W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści 
SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby rury o średnicy DN350/500 wycenić bez bariery 
antydyfuzyjnej? Dla rur o średnicy >DN200 barierą antydyfuzyjną jest grubość ścianki 
polietylenowej, w których praktycznie nie występuje dyfuzja gazów.  

Odpowiedź:
Inwestor nie dopuszcza zastosowania dla rur przewodowych DN350/500 warstwy osłonowej 

bez bariery antydyfuzyjnej.

Pytanie 2:
W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zakresu prac związanych 

z budową nowego węzła dla budynku zaplecza stadionu miejskiego część A i B napisane jest, 
że należy wykonać: rozbiórkę komina, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę 
stolarki okiennej. Czy te prace są w zakresie przetargu, gdyż nigdzie indziej, tj. w dokumentacji 
technicznej, specyfikacji wykonania a także przedmiarach robót te roboty nie występują?

Odpowiedź:
Opis powyższych robót rzeczywiście znajduje się w SIWZ oraz projektach budowlano – 

wykonawczych jednak roboty te nie są objęte zakresem przetargu.  
Pytanie 3:

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zakresu prac związanych 
z budową nowego węzła dla budynku szkoły przy ul. Żwirki 7 napisane jest, że należy wykonać: 
rozbiórkę komina i zsypów na węgiel, wykonanie poziomych i pionowych izolacji ścian piwnicznych, 
docieplenie zewnętrznych ścian podziemnych i nadziemnych budynku i wymianę stolarki okiennej. 
Czy te prace są w zakresie przetargu, gdyż nigdzie indziej, tj. w dokumentacji technicznej, 
specyfikacji wykonania a także przedmiarach robót te roboty nie występują?

Odpowiedź:
Opis powyższych robót rzeczywiście znajduje się w SIWZ oraz projektach budowlano – 

wykonawczych jednak roboty te nie są objęte zakresem przetargu.  
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Pytanie 4:
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie .ath, co pozwoli na 

sprawne wykonanie oferty przetargowej.

Odpowiedź:
Inwestor nie dysponuje przedmiarami w formie *.ath

Adam Karzewnik
II Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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