
 
 

 

Puławy, 09.12.2021 

TP/POIS/02/045/2021 

 

 Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu:  

Dostawa materiałów elektrycznych dla zadania: „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła 

poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych 

i węzłów indywidualnych skutkująca likwidację węzłów grupowych w mieście Puławy”. 

Pytania do Załącznika nr 1 do SWZ: 

Pytanie 1.  

Odnośnie Formularza Ofertowego i pozycji  1 w tabeli asortymentowej  - „Rozdzielnia 

modułowa nadtynkowa” proszę o zmianę Jednostki miary z „kpl” na „szt” ponieważ 

dotychczasowy opis wprowadza w błąd, jakoby Rozdzielnia miała być dostarczona w 

komplecie z innymi urządzeniami, które nie są wymienione. 

Pytanie 2.  

Odnośnie paragrafu 4, pkt 8 „Wykonawca zobowiązuje się do serwisu gwarancyjnego i 

pogwarancyjnego na terenie RP. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii 5 dni robocze” 

 

Proszę o usunięcie tego punktu z umowy, ponieważ nie znajduje zastosowania w towarze którzy 

jest przedmiotem zamówienia. Dla towaru który jest przedmiotem postępowania nie przewiduje 

się serwisu pogwarancyjnego, a zasady postepowania w trakcie obowiązywania gwarancji w 

przypadku wystąpienia wad i usterek są już wyraźnie określone w paragrafie 4. Paragraf 4, pkt 

8 niepotrzebnie wprowadza w błąd chociażby jeśli chodzi o czas reakcji – inny w punkcie 

trzecim par 4, a inny w punkcie 8. Proszę zatem o usunięciu punktu z umowy. 

Pytanie 3. 

poz. 9 Rozłącznik izolacyjny JS-25A - Czy ma to być rozłącznik 1 polowy, 3 polowy ? 

Pytanie 4. 

poz. 26  Przewód OMY 4x1 mm²  -  Czy może być owy 4x1 mm2 ? 

Pytanie 5. 

poz.  29  Rurka termokurczliwa 18x8mm - Czy może być 19x9,5mm, gdyż taki wymiar nie 

występuje u producentów ? 

Pytanie 6. 

poz. 31  Rura karbowana peszel do przewodów, czarna Ø13 mm -  Czy może być śr. zew 18 

mm / śr. wew. 13,5mm ? 

Pytanie 7. 

poz. 30  Przepust z dławikami PG-13 IP65 - Czy może być DŁAWIKI  PG13,5 ? 

Pytanie 8. 

poz. 37 Taśmowa obejma uziemiająca do rur L-250 - Czy może być długości L-400 ? 

Pytanie 9. 

poz. 42  Kołek rozporowy 8x50 – Proszę o podanie jednego z wymiarów podanych w 

załączniku. 

 

 



 
 

Udzielamy następujących Odpowiedzi: 

 

1. Zmieniamy na szt. 

2. Usuwamy punkt 8 paragrafu 4 z umowy. 

3. 1 polowy 

4. Nie 

5. Tak 

6. Tak 

7. Tak 

8. Nie 

9. Wg. załącznika (tabelki): 
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Ø8 

R-FIX-K-08+ 8 40 5,0 45 5 6 

R-FIX-K-08+450 8 40 4,5 50 10 5 

R-FIX-K-08+460 8 40 4,5 60 20 5 

R-FIX-K-08+550 8 40 5,0 50 10 6 

 


