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     Nowy Targ, 10 sierpnia 2022 r.   

              
     Do uczestników postępowania    

 
 

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

Dotyczy:  Postępowania nr 11/ZO/2022 na prace budowlane i montażowe dla zadania 
„Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Powstańców  
Śląskich 1”. 
 
      Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie Zapytania ofertowego pn.  Prace budowlane i montażowe dla zadania „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Powstańców Śląskich 1” udziela 
wyjaśnienia treści przedmiotu zamówienia w zakresie określonym poniżej, przedstawiając treść 
zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz w związku  
z przedmiotowymi wyjaśnieniami dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego. 
 
Pytania: 

1. Jaki jest zakres przebudowy wodociągu i czy Zamawiający ma projekt w tym zakresie ? Jeśli 
tak to prosimy o udostępnienie. 

2. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. h) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 
obejmuje: "h) częściowe roboty wykończeniowe niezbędne dla uruchomienia i pracy kotła 
gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23" - 
zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu koniecznego do wykonania. 

3. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. i) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 obejmuje: 
"i) montaż kotła gazowo-olejowego (dostawa poza zakresem Wykonawcy) wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi i układem sterowania w zakresie niezbędnym do 
uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego  
w sezonie grzewczym 2022/23" - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu 
koniecznego do wykonania. 

4. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. j) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 obejmuje: 
"j) montaż w obrębie budynku kotłowni tymczasowej instalacji: termo-hydraulicznej, 
wentylacyjnej, gazowej, olejowej, elektrycznej i AKPiA w zakresie niezbędnym do 
uruchomienia i pracy kotła gazowo-olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego  
w sezonie grzewczym 2022/23" - zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu 
koniecznego do wykonania. Czy tymczasowa instalacja ma ona być częścią docelowej 
instalacji, czy ma to być dodatkowa instalacja, którą należy zdemontować po 
wykonaniu instalacji docelowej? 
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5. W Zapytaniu ofertowym pkt. 4.3.2.1) ppkt. k) Zamawiający pisze, że Podetap EI-1 
obejmuje: "k) przebudowa i adaptacja budowlana części technicznej istniejącego budynku 
węzła ciepłowniczego w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracy kotła gazowo-
olejowego jako źródła szczytowo-rezerwowego w sezonie grzewczym 2022/23" - zwracamy 
się z prośbą o doprecyzowanie zakresu koniecznego do wykonania. 

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dn. 19.08.2022r. 
(tj. piątek). Swoją prośbę motywujemy złożonością tematu oraz okresem urlopowym, który 
wpływa na dłuższy czas oczekiwania na oferty składowe, które są nam niezbędne do 
wyceny. Chcielibyśmy Państwu przedstawić jak najbardziej rzetelną i kompleksową ofertę, 
spełniającą wszystkie Państwa wymogi, dodatkowy czas będzie w tym bardzo pomocny  
i z pewnością z korzyścią dla Państwa. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

1. Zgodnie z udostępnioną w postępowaniu dokumentacją projektową zakłada się, że istniejący  
przyłącz wodociągowy nie ulega zmianie. Zakłada się bowiem, że przyłącz wodociągowy 
jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym zakresie, tj. poniżej strefy 
przemarzania gruntu, która na terenie miasta Nowy Targ wynosi minimum -1,20 p.p.t.  
Wykonawca na etapie realizacji inwestycji w trakcie robót przygotowawczych (Etap 0) 
wykona zabezpieczenie istniejącej rury wodociągowej za pomocą rury dwudzielnej 
skręcanej stalowej o średnicy co najmniej DN100 na długości co najmniej L = 6 m.  
Zamawiający w ramach uzupełnienia – prześle do wszystkich uczestników postępowania 
materiały określające wytyczne wykonania prac w tym zakresie.  

2. Zamawiający w podetapie EI-1 wymaga wykonania tylko tych robót wykończeniowych, 
które są nie możliwe do wykonania po zabudowie kotła i instalacji technologicznych oraz 
pomocniczych, bez narażania ww. elementów na zniszczenie i nieprawidłową pracę 
wszystkich urządzeń w okresie sezonu grzewczego 2022/23.  
Wykonawca przed przystąpieniem do prac sam określi i przedstawi Zamawiającemu do 
zaakceptowania i zatwierdzenia zakres niezbędnych prac wykończeniowych biorąc pod 
uwagę, w tym zakresie własne doświadczenie oraz możliwości techniczne i zasobowe.  

3. Zakres dostawy urządzeń, typy urządzeń i lokalizacja ich zabudowy wchodzących w zespół 
kotła zostały przedstawione w udostępnionej dokumentacji projektowej.  

  Wykonawca we własnym zakresie określi zakres niezbędnych do wykonania prac 
montażowych w porozumieniu z dostawcą kotła, dzięki którym możliwe będzie 
uruchomienie kotła przed 31 grudnia 2022 roku.  
Należy założyć, że kocioł będzie mógł być użytkowany w trybie pracy regulacji ręcznej przy 
nadzorze obsługi Zamawiającego.  

4. Zamawiający w udostępnionej dokumentacji projektowej przedstawił docelowy sposób 
wykonania wszystkich robót, w tym instalacji technologicznych i pomocniczych.  
W postępowaniu przetargowym Zamawiający zamieścił również harmonogram 
wykonywania prac, w którym określił, że jeśli to będzie niezbędne należy wykonać również 
instalacje tymczasowe.  
Wykonawca na etapie przystępowania do realizacji prac przedstawi własny harmonogram, 
w którym określi kolejność wykonywanych prac wraz ze szczegółowym zakresem  
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i  podziałem na etapy i podetapy z uwzględnieniem własnych doświadczeń i zasobów 
zapewniając jednak o osiągnięciu gotowości uruchomienia kotła gazowego, jako osiągnięcia 
wymaganego postępowaniem przetargowym kamienia milowego.  
Jeśli ocena własnego potencjału Wykonawcy nie pozwala na wykonanie docelowego 
kształtu instalacji, należy wykonać część instalacji jako tymczasowych, które po wykonaniu 
instalacji docelowej należy zdemontować.  

5. Zakres prac związanych z realizacją przebudowy i adaptacji budowlanej części technicznej 
istniejącego budynku węzła ciepłowniczego (pomieszczenia 1.13, 1.14 i 1,15) wymaga 
wykonania co najmniej:  
 wyburzenia istniejących ścian działowych,  
 demontaż istniejących drzwi, 
 zamurowanie otworów okiennych, 
 wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym między innymi: 

 zabudowę studni odwodnieniowej Skw-1, 
 wykonanie instalacji kanalizacji,  
 wykonanie wpustów Wp-5, Wp-6, Wp-7,Wp-8, Wp-9, 

 wykonanie nowej posadzki żywicznej o odporności temperaturowej tmax=90°C, 
 zabudowanie drzwi p.poż. 90x200 EI60S200 prowadzących z klatki schodowej, 
 wykonanie przejść instalacyjnych w przegrodach EI120. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na  wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.08.2022 r.  
  do godz. 14:00. 

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający 
dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w poniższym zakresie: 

 

1. Modyfikacji ulega pkt. 10 ppkt. 10.9. Zapytania ofertowego 

Zapis przed zmianą:  

Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić 
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ 

oraz opisane: 
Prace budowlane i montażowe dla zadania: 

 „Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.” 
Postępowanie znak 11/ZO/2022 

Nie otwierać przed dniem 12.08.2022 r., godz. 13:15 
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Zapis po zmianie: 

Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, w oryginale. Ofertę należy umieścić 
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ 

oraz opisane: 
Prace budowlane i montażowe dla zadania: 

 „Modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.” 
Postępowanie znak 11/ZO/2022 

Nie otwierać przed dniem 17.08.2022 r., godz. 14:15 
 

2. Modyfikacji ulega pkt. 15 ppkt. 15.1. Zapytania ofertowego 

Zapis przed zmianą:  

Oferta winna być złożona w terminie do dnia 12.08.2022 r. do godziny 13:00. 

Zapis po zmianie: 

Oferta winna być złożona w terminie do dnia 17.08.2022 r. do godziny 14:00. 

3. Modyfikacji ulega pkt. 15 ppkt. 15.4. Zapytania ofertowego 

Zapis przed zmianą:  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu 12.08.2022 r.  
o godzinie 13:15. Otwarcie ofert jest jawne. 

Zapis po zmianie: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu 17.08.2022 r.  
o godzinie 14:15. Otwarcie ofert jest jawne. 

Zamawiający nie wprowadza ujednoliconej wersji Zapytania Ofertowego zawierającej 
powyższe zmiany. 

Pozostałe warunki Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 
 
 
 

   Prezes Zarządu 
Grzegorz Ratter 


