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Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza ciepłowniczego 
do osiedla mieszkaniowego „Platinum Park” w rejonie ul. Spokojnej w Stargardzie  

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie pkt. 8, zgody Prezydenta Miasta Stargard nr 4/2021 z dnia 02.02.2021, 
znak: MI-III.2510.5.1.2021.4. Przejście poprzeczne w pkt. C16 wykonane jest w asfalcie. Czy po wykonaniu 
prac należy to zaasfaltować czy też odtworzyć inaczej? 

Odpowiedź: Po wykonaniu przejścia poprzecznego przez drogę wewnętrzną (odcinek pkt proj. C15-pkt  
proj. C16) nawierzchnię należy odtworzyć kruszywem betonowym. Nie jest wymagane asfaltowanie. 
 
Pytanie 2: Na odcinku od pkt. C16 do pkt. C17 teren Stacji Wulkanizacyjnej, przy pkt. C17 posadowiona  
jest wiata. Czy przejście przez ten teren jest uzgodniony i na jakich warunkach?  

Odpowiedź: Stacja wulkanizacji dzierżawi teren pod swoją działalność od dewelopera, który buduje osiedle 
„Platinum Park”. Dzierżawca przygotuje wiatę w taki sposób, aby można było wykonać roboty ziemne  
za pomocą koparki. 
  
Pytanie 3: Na odcinku od pkt. C16 do pkt. C17 znajduję się potężna hałda opon. W dokumentacji 
projektowej nie ma żadnych uzgodnień odnośnie sposobu wykonywania prac na terenie działki nr 5/12. 

Odpowiedź: Dzierżawca działki nr 5/12 usunie hałdę opon, aby umożliwić roboty sieciowe. 
 
Pytanie 4: Na odcinku od pkt. C19 do pkt. C26 ciepłociąg ułożony jest w drodze betonowej (beton wylany)  
i płytach betonowych, jest to droga dojazdowa na plac budowy. Czy jest to jedyny dojazd na plac budowy? 

Odpowiedź: Wskazana droga jest jedyną drogą dojazdową na plac budowy. 
 
Pytanie 5: Na odcinku od pkt. C20 do pkt. C27 teren wyłożony jest płytami drogowymi. Podczas budowy 
sieci cieplnej płyty należy zdemontować. Czy nie utrudni to dojazdu? Płyty ułożone są w poprzek drogi.  
Czy koszt demontażu i ułożenia płyt należy ująć w wycenie? 

Odpowiedź: Roboty sieciowe na odcinku pkt proj. C20 do pkt proj. C27 nie mogą uniemożliwiać dojazdu  
na plac budowy. Wszystkie roboty towarzyszące budowie sieci cieplnej na tym odcinku należy uwzględnić  
w ofercie. Kierownik budowy dopuszcza przecięcie płyt lub wylewki betonowej stanowiącej tymczasowa drogę 
dojazdową w celu ułożenia ciepłociągu. Po wykonanych pracach wycięty beton uzupełnić kruszywem 
betonowym. Grubość płyt lub ewentualnej wylewki betonowej wynosi ok. 20 cm.  
 
Pytanie 6: Zgodnie z pkt. II ppkt. 5 SWZ po zmianie dostawcy materiałów preizolowanych, należy uzgodnić 
zmiany z Działem Technicznym PEC Sp. z o.o. oraz uzyskać pisemną opinię Wydziału Budownictwa  
i Architektury Starostwa Powiatowego w Stargardzie. 

Odpowiedź: Przedmiotowy zapis dotyczy zmiany technologii preizolowanej np. z rur pojedynczych  
na TwinPipe, lub odwrotnie. Nie dotyczy zmiany dostawcy materiałów preizolowanych. 
 


