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SPRAWA 1/2022 

Budowa przyłącza sieci cieplnej preiz DN150mm, o dł łącz 320m,  
od ul. Królewskie Lipy do dział nr ew. 8/7 – z przeciskiem pod ul. Chyliczkowską  

do działki nr ew. 52/2 oraz ułożeniem rury osł 2x DZ 559 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  
 
 

 
 

1. Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania rury i elementy preizolowane oraz inne 
materiały zgodne z normami EN 253,448,448 np. produkcji Radpol S.A ? 

 
 
Zamawiający dopuszcza rury i armaturę preizolowaną innych producentów.  
 
 

2. Czy rury preizolowane mają posiadać barierę antydyfuzyjną ? 
 
Zamawiający nie wymaga posiadania barier antydyfuzyjnych, pod warunkiem że 
wykorzystywane materiały będą spełniały wymogi techniczne zawarte w normach PN EN 
253,448,489.  
 

3. Proszę o informację czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych powinno zostać 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym tylko przez Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe czy również przez Wykonawcę? 

 
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych powinno zostać podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym tylko przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.  
 

4. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący 
zdolności technicznej w przypadku wykazania robót polegających na budowie sieci 
ciepłowniczej o średnicy większej niż DN300, L powyżej 600mb? Czy kryterium min. L-
500m muszą spełniać 3 roboty? 
 
 

Kryterium  min. L - 500 muszą spełniać 3 roboty.  Zamawiający uzna warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej w przypadku wykazania robót polegających 
na budowie sieci ciepłowniczej o średnicy większej niż DN300, L powyżej 600mb.  
 
 



 
 
 
 

5. Czy Zamawiający może zmienić zasady finansowania realizacji robót poprzez 
dopuszczenie do rozliczeń częściowych za wykonanie etapu robót w wysokości 90 % 
wartości zrealizowanych prac?  

 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany zasad finansowania realizacji robót poprzez rozliczenia 
częściowe za wykonanie etapu robót w wysokości 90 % wartości zrealizowanych prac 


