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W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynku 
Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem” działając na podstawie     
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań oraz odpowiedzi związane 
z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania do treść zapisów przedmiotowej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ: 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść 
pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem 
przetargowym: 
 
1. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową wymiany instalacji c.o. oraz 

odpowiedziami na pytania udzielonymi w dniu 17.02.2020 r. stwierdza się nieścisłość: 
W dokumentacji projektowej jest „Przewody prowadzone będą po ścianach oraz 
posadzce.” a zamawiający odpowiada że w ścianach.  
Proszę o jednoznaczne zajęcie stanowiska. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w opisie dokumentacji projektowej 

znajduje się zapis, aby przewody prowadzić po ścianach oraz posadzce. 
Natomiast wolą zamawiającego, którą wyraził w dokumentacji kosztorysowej 
jak również w odpowiedziach na pytania z dnia 17 lutego 2020 roku, jest brak 
możliwości prowadzenia instalacji w posadce. Instalację należy prowadzić dla 
części zaprojektowanych rur stalowych oraz części rur z tworzyw sztucznych 
w ścianie za wyjątkiem piwnicy, gdzie przewidziano prowadzenie rur pod 
sufitem.  

 
2. W odpowiedziach na pytania nr 1 i 12: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że 

dopuszcza zastosowanie różnego rodzaju systemy łączenia rur stalowych, natomiast 
nie dopuszcza się zastosowania rur z tworzywa sztucznego a w projekcie jest; 
"Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur czarnych łączonych 
poprzez spawanie oraz rur z tworzywa sztucznego". Dodatkowo w przedmiarze robót 
w poz. od 11 do 16 Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji c.o. z rur z tworzyw 
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sztucznych: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 
mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach Rura PE-X/Al/PE.  
Proszę o jednoznaczne zajęcie stanowiska. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przedmiotowe pytanie odnosiło się do 

alternatywnych sposobów łączenia przewodów stalowych w miejsce 
spawania. W odpowiedzi zamawiający wyraził na to zgodę, ale nie wryraził 
zgody na zmianę rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego zamiennie. 
Mając na uwadze powyższe oraz w celu rozwiania wszelkich wątpliwościa 
zamawiający informuje, że zaprojektowane częściowo odcinki z rur z 
tworzywa należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego natomiast 
zaprojektowane częściowo odcinki z rur stalowych należy wykonać z rur 
stalowych.  

 
3. W odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego wynika brak konieczności  

prowadzenia trasy przewodów posadzkami, a co innego stanowi projekt który rury z 
tworzywa sztucznego typu PE-X/Al/PE umieszcza w wylewkach poszczególnych 
kondygnacji pomieszczeń budynku począwszy od piwnic przez parter i piętro.  
Proszę o jednoznaczne zajęcie stanowiska czy rurociągi prowadzimy w ścianach czy 
po ścianach, czy w wylewkach a może zamawiający zostawi ten wybór wariantu 
wykonawcy na etapie realizacji robót. 
Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 

 
 
 

Z poważaniem: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,  
2. A/a. 
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