
 

 

 

ZR / 223 / 486 / 21 / 472 / 225 / BM                                      Przemyśl, dnia 19.03.2021r.  
                                                                    

 
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 17.03.2021r. wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:  
 
Nie podaje się źródła zapytania(…) 
 
Pytanie 1.  
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 

Zestawienie poszczególnych wymagań dotyczących parametrów materiałów preizolowanych określone  

w dokumentacji projektowej wskazuje konkretnie na jednego producenta, który te parametry spełnia. Jedynym 

producentem, który spełnia łącznie wszystkie wymagania jest firma Logstor. Sytuacja ta powoduje utrudnienie 

uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. 

Opis przedmiotu zamówiona powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może 

powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia, a w tym przypadku dochodzi do 

faktycznego monopolu jednego producenta. 

 

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, która będzie przewidywała 

wykorzystanie materiałów preizolowanych produkcji Isoplus Polska Sp. z o.o. posiadających parametry: 

rury preizolowane wykonane w technologii Contii z aluminiową barierą dyfuzyjną, dla których współczynnik 

przewodzenia ciepła przed starzeniem λ50 nie może być większy niż 0,0245 W/mK? 

 

Pozostawienie bez zmiany wymagań dotyczących materiałów preizolowanych doprowadzi do dyskryminacji części 

wykonawców i spowoduje niekorzystne dla Zamawiającego zawyżenie wartości oferty.  

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Powyższe uwagi są bezpodstawne, zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej katalogiem firmy Isoplus Polska 

Sp. z o.o. pt. „Katalog systemu rur preizolowanych” znajdującym się pod linkiem: https://isoplus.pl/pliki/kmr-

katalog-systemu-rur-preizolowanych-wyroby-stalowe-w-plaszczu-hdpe-i-spiro/ współczynnik przewodzenia ciepła 

przed starzeniem wynosi λ50 ≤ 0,024 
𝑊

𝑚×𝐾
, co dopuszcza wykorzystanie materiałów preizolowanych wytworzonych 

przez firmę Isoplus Polska Sp. z o.o. 

 

https://isoplus.pl/pliki/kmr-katalog-systemu-rur-preizolowanych-wyroby-stalowe-w-plaszczu-hdpe-i-spiro/
https://isoplus.pl/pliki/kmr-katalog-systemu-rur-preizolowanych-wyroby-stalowe-w-plaszczu-hdpe-i-spiro/


 

 

Ponadto w dokumentacji projektowej współczynnik przewodności ciepła rur preizolowanych  

wynosi λ50 ≤ 0,024 
𝑊

𝑚×𝐾
. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań o równoważnym współczynniku λ50 lub niższym. 

Na rynku jest przynajmniej dwóch producentów spełniających powyższe warunki. 

 
Pytanie 2 
Na planie sytuacyjnym nr. Rys. PZT.CO-01 zaznaczono drzewa do wycinki. Po wizji w terenie drzewa na odcinku od 

pkt. C2 do pkt. C2.6 zostały już wycięte, a na odcinku od pkt. C1 do pkt. C-2 - nie zostały wycięte. Prosimy o informację 

czy wycinka tych drzew jest w zakresie wykonawcy robót oraz czy zamawiający posiada decyzje na wycinkę tych 

drzew? 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  

Zgodnie z §4 ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ, wycinka drzew kolidujących z realizowaną siecią  

i przyłączami jest po stronie Zamawiającego. 

 
Pytanie 3 
Prosimy o informację kto ponosi ewentualne koszty związane z nasadzeniami zastępczymi za wycięte drzewa? Jeżeli 

wykonawca prosimy o podanie rodzaju oraz ilości drzew do nasadzeń.  

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Koszty związane z nasadzeniem zastępczym za wycięte drzewa są po stronie Zamawiającego. 

 
Pytanie 4 
Trasa ciepłociągu na odcinku od pkt. C1.4 do . pkt. C2. przebiega w osi drogi dojazdowej do ośrodka - poradni 

psychologiczno pedagogicznej  i  jest to jedyna droga dojazdowa. Ze względu na zakres prac na tym odcinku – 

zagłębienie sieci  około 2,8 m + wykonanie odgałęzienia w pkt. C2. - potrwa to kilka dni.  Prosimy o informację czy 

Zamawiający ma zgodę na zamknięcie tej drogi oraz na  jaki czas będzie to możliwe.  

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający ma zgodę na zamknięcie drogi wewnętrznej (dojazdowej) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 3 w Przemyślu zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1340 obr. 207.  

Czas zmiany organizacji ruchu będzie zależy od potrzeb wykonania sieci i przyłączy. 

 
Udzielone odpowiedzi są wiążące dla Oferentów/Wykonawców.  

                                 

 

Z poważaniem 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat  
2. ZR a./a. 
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