
 
 

 

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 36910527 na:  

zaprojektowanie i wybudowanie węzłów ciepłowniczych dla budynków mieszkalnych nr D i E przy ul. 
Ofiar Grudnia 70’ w Gdańsku  

Pytania:  

1. Czy w węzłach cieplnych mają zostać uwzględnione i wycenione stabilizatory c.w.u. ? Jeżeli tak 
prosimy o podanie pojemności stabilizatorów c.w.u.  

2. Czy w węzłach cieplnych mają zostać uwzględnione i wycenione urządzenia telemetryczne firmy 
Vector? 

3. W związku z wymogiem przeprowadzenia wizji lokalnej, zwracamy się z prośbą o podanie terminu 
odbycia wizji lokalnej. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie SWZ o rzuty pomieszczeń węzłów 
cieplnych. 

4. W formularzu ofertowym pkt. 4, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ Zamawiający podaje, że 
minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Czy 
nie jest to omyłka pisarska, gdyż w warunkach SWZ Rozdział XVI – Kryterium oceny ofert w pkt. 1 
Zamawiający podaje: 
 
 „jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym 
jednak niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 
miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) (...) W przypadku zaoferowania okresu 
gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ”.  
 
Ad. 1. Zamawiający informuje, iż w celu zapewnienia ciągłości dostaw ciepłej wody do budynku, 
Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie zaprojektowanie i montaż stabilizatorów ciepłej 
wody użytkowej. Dobór pojemności stabilizatorów c.w.u. stanowi element dokumentacji projektowej 
węzłów cieplnych i powinien zostać wykonany przez uprawnionego projektanta. Zgodnie z wymogami 
zawartymi w SWZ, wykonanie dokumentacji projektowej oraz jej uzgodnienie z GPEC leży w gestii 
Wykonawcy.  
Ponadto, Zamawiający przekazuje, jako uzupełnienie dok. technicznej stanowiącej zał. nr 4 do SWZ, 
dokument pn. „karta parametrów węzła cieplnego dla bud. D i E os. Robyg przy ul. Ofiar Grudnia 70’ 
w Gdańsku”, na podstawie którego Projektant winien dobrać odpowiednią pojemność stabilizatora. 
 
Ad. 2. Zamawiający informuje, iż dostawa urządzeń telemetrycznych dla przedmiotowych węzłów 
cieplnych nie stanowi zakresu robót Wykonawcy i należy do obowiązków Zamawiającego, podobnie 
jak i dostawa układów pomiarowo – rozliczeniowych. 
 
Ad. 3. W związku z prośba Wykonawcy, Zamawiający zwołuje wizję lokalną w terenie na dzień 
28.04.2021 r. na godzinę 09:00. Miejsce zbiórki: brama wjazdowa na budowę os. Robyg „Więcej”, od 
strony ul. Ofiar Grudnia, zaraz przy rondzie im. Raoula Wallenberga. Zamawiający przekazuje także, 
jako uzupełnienie dok. technicznej stanowiącej zał. nr 4 do SWZ, rzuty architektoniczne budynków 
wraz z pomieszczeniami węzłów cieplnych. Jednocześnie termin składania ofert zostaje przesunięty 
na dzień 06.05.2021 r. godz. 10;00, w załączeniu aktualny SWZ oraz zapytanie ofertowe. 
 
Ad. 4. Zamawiający informuje, iż pożądany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego. W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę do treści pkt. XVI 
SWZ, w załączeniu aktualny SWZ oraz zapytanie ofertowe.  

 


