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Nasz  znak:  GP/561/2022 Poddębice,  dnia  06.12.2022  r.

Wykonawcy  ubiegający  się o zamówienie

w trybie  przetargu  nieograniczonego

na  zadanie  pn.:

Budowa  3 szt.  przyłączy  wraz  z węzłami

ciepłowniczymi  w Poddębicach

Zarząd  Geotennii  Poddębice  Sp.  z o.o.  niniejszy'i'n  informuje,  że  w  związku  z ogłoszeniem

zamieszczonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznycl'i  nr  2022/BZP  00469484/01,  w  dniu

05.12.2022  r. i06.12.2022  r. wpłynęły  do Zamawiającego  pytania  następrijącej  treści:

Pytanie  l

Zwracamy  się  prośbą  o uzupełnienie  dokumentacji  technicznej  dla  węzła  ciepłowniczego  budynku

przy  ul.  Miłej  6.

Odpowiedź:

Zamawiający  uzupełnił  dokumentację  techniczną  o projekt  budowlany  węzla  ciepłowniczego

w budynku  mieszkalnym  przy  ul.  Miłej6  i zamieścił  na  stronie  internetowej  prowadzonego

postępowania.

Pytanie  2

Prosimy  o wyjaśnienie  po czyjej  stronie  (Zamawiającego  czy  Wykonawcy)  jest  sporządzenie

projektów  tymczasowej  orgarńzacji  ruchu?

Odpowiedź:

Sporządzenie  projektów  tymczasowej  organizacji  ruchu  należy  do  Wykonawcy.

Pytanie  3

Prosimy o wyjaśnienie  po czy3e5 stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy)  jest koszt odwodnienia  i
ponownego  napełnienia  sieci  ciepłowrńczej  w związku  z koniecznością  włączenia  w system

ciepłowniczy  nowych  przyłączy?

Odpowiedź:

Odwodnienie  i ponowne  napełnienie  sieci  cieplowniczej  w związku  z koniecznością  włączenia

nowych  przyłączy  w  system  ciepłowniczy  należy  do  Zamawiającego.
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Pytanie  4

Prosimy  o odpowiedź  czy  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  mateńałów

zamiennych  dla  węzłów  ciepłowniczych  w  stosunku  do  wyspecyfikowanych  w  Projektach

Tecłu'iicznych  w szczególności  w odniesieniu  do wymienników  ciepła,  zasobników  c.w.u.  oraz

zaworów  odcinających?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  materiałów  równoważnych  w stosunku  do

wyspecyfikowanych  w Projektach  Budowlanych  po wcześniejszym  zgłoszeniu  i uzyskaniu

akceptacji  Zamawiającego.

Preze.,?
ąr  ir.  Paweł  Plewiński
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