
   
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Warszawa, dnia 5.08.2022 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja węzła cieplnego w budynku Głównego Urzędu 
Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208”, numer sprawy: 11/DB/POIŚ/PN/2022, ogłoszenie o 
zamówieniu numer 2022/S 133-378026 z dnia 13-07-2022 r. 

 
Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie czy należy wykorzystać istniejące pompy CT (MAGNA3 50-180 F – 2 sztk.) zgodnie z notatką 
zamieszczoną w projekcie technologii węzła cieplnego. Są one wyszczególnione w specyfikacji projektu oraz 
przedmiarze, bez informacji że pozostają istniejące. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej pozostają istniejące pompy, które należy 
wykorzystać. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o informację czy w zakresie wykonawcy modernizacji węzła cieplnego jest dostawa i uzupełnienie instalacji 
CT glikolem etylenowym w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy uzupełnić glikol etylenowy i zamontować stację uzupełniania glikolu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 3: 
Jakie należy zastosować naczynie wzbiorcze na funkcji CT: w specyfikacji oraz w obliczeniach jest dobrane naczynie 
Reflex N400 natomiast w przedmiarze S300? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z uzgodnieniem z dostawcą energii cieplnej Veolia, należy zastosować naczynie 
S300. Naczynie Reflex N400 zostało uwzględnione w dokumentacji projektowej przed dokonaniem uzgodnienia z 
dostawcą energii cielnej (nie należy go uwzględniać w ofercie). 
 
Pytanie 4: 
W przedmiarze jest jedna sztuka wymiennika dla funkcji CO natomiast w przedmiarze i na rysunku są dwie sztuki? 
Jaką ilość należy przyjąć? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem, należy zamontować 2 szt. wymiennika c.o. Przedmiar jest tylko 
dodatkową informacją. Podstawową informacją do szacowania ceny i wykonania robot jest dokumentacja 
projektowa. 
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Pytanie 5: 
Prosimy o potwierdzenie czy istniejące drzwi należy wymienić na nowe spełniające obecne normy budowlane? W 
przedmiarze ich nie uwzględniono. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy uwzględnić wyminę drzwi na drzwi klasy EI 60. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o potwierdzenie czy należy zastosować nową pompę cyrkulacyjną dla funkcji CWU węzła cieplnego (MAGNA3 
32-60N – 1 sztk.), zgodnie z zestawieniem materiałów z projektu oraz przedmiarem? Według opisu z projektu 
wykonawczego technologii węzła cieplnego właściwa jest istniejąca (inna niż zaprojektowana). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że należy zamontować nową pompę cyrkulacyjną zgodnie z dokumentacją projektową 
(obecna nie spełnia wytycznych dostawcy energii cieplnej Veolia). 
 
Pytanie 7: 
Jaki należy przyjąć wymiennik dla funkcji cwu? Inny typ znajduje się w zestawieniu materiałów oraz karcie doboru. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym. 
 
Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 

 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Marzena Brzychcy  
Naczelnik 

Wydziału Zamówień Publicznych GUS 
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