
Odpowiedź nr 1 – na pytanie oferenta z dnia 8.06.2015 r.  
 

Pytanie  1 
 

Czy  Zamawiający uściśli przedmiar robót o nieujęte w nim roboty, a wynikające z projektu  

budowlanego  na przebudowę przedmiotowej sieci ciepłowniczej, tj : 
 

1.Brak jest w przedmiarze robót odtworzeniowych terenu po budowie sieci  ciepłowniczej  na 

trasie tej sieci do obiektów ZSTiL – tj; 

- jaka będzie ilość do rozebrania  i ułożenia (odtworzenia)  nawierzchni z kostki brukowej     

  wzdłuż boiska z wyszczególnieniem: ilości, grubości i koloru kostki betonowej oraz jaki    

  rodzaj i grubość podbudowy ? 

- jaka ilość (i wysokość)  i rodzaj do rozebrania i odtworzenia ogrodzenia  na trasie budowy   

  sieci ? 

- jaka ilość i rodzaj do odtworzenia terenów zielonych na trasie budowy sieci ? 

2.Brak jest w przedmiarze wykonania studni zaworowych – jaka będzie ilość i średnica 

kręgów, pokryw i włazów oraz na jakim fundamencie – podbudowie mają być posadowione ? 

3. Brak jest ujęcia w przedmiarze zabudowy poduszek kompensacyjnych – jakie ująć 

wymiary i ilość ? 

4. Brak jest ujęcia wywozu zdemontowanej izolacji termicznej rurociągów z opłatą za 

składowanie i utylizację, jaka ma być ilość do wywozu i na jaką odległość ? 

5.Brak ujęcia w przedmiarze wywozu zdemontowanych rurociągów i ewentualnej armatury 

na składowisko złomu, jaka ma być odległość wywozu  ? 

6. Brak ujęcia zamurowań „przejść” sieci do komór i starych kanałów, otynkowania i izolacji 

przeciwwilgociowej tych zamurowani – jaską ilość ująć  ? 

7. Brak ujęcia zabezpieczeń  kolizji budowlanej sieci ciepłowniczej  z kablami 

energetycznymi i innymi kablami i rurociągami na trasie tej budowy – rurami dwudzielnymi 

typu „Arot” – jaką ilość i średnicę osłon „Arota” ująć ? 

8. Brak jest zaliczenia kolan stalowych, rur, kształtek (zwężek) na połączeniu nowej 

(budowanej) sieci cieplnej z istniejącą siecią tradycyjną – ilości i średnice oraz malowania i 

izolacja termiczna tych połączeń – jaką ilość, rodzaj i średnice ująć ? 

9. Niedostateczna jest ilość ujęcia muf termokurczliwych D 315 na odcinku od „C17” do 

„C16.3”, w przedmiarze jest ich 10 szt., a ze schematu montażowego  wynika, iż powinno być 

ich 18 szt. – jaka ilość zaliczyć ? 

10. Brak w przedmiarze ujęcia  nadzorów branżowych, czy je zaliczyć  ? 

11. Brak jest ujęcia w przedmiarze – czy mają być likwidowane istniejące komory cieplne, do 

których dochodzi budowa sieci preizolowanej, jakie ewentualne należy w nich wykonać 

roboty lub przeróbki, połączenia ? 

12. Czy Zamawiający posiada plan organizacji ruchu dla budowy sieci ciepłowniczej w pasie 

drogowym, jeśli nie to kto go przygotowuje i ponosi koszty jego opracowania  ? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uściśli przedmiaru robót. Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ – CZĘŚĆ 

I  IDW ust. 4  po stronie Wykonawcy jest wycena  przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby 

cena ofertowa obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnej z obowiązującymi przepisami. 
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ. 


