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Dotyczy przetargu na rozbudow ę komory ciepłowniczej, dostaw ę i monta ż armatury 
regulacyjno – odcinaj ącej, rur stalowych, łupków z pianki PUR oraz dostaw ę 
rur i elementów preizolowanych oraz budow ę i przebudow ę odcinków sieci 
cieplnych magistralnych wysokich parametrów jako no we i 
przebudowywane wyprowadzenie energii cieplnej z Cie płowni Miejskiej przy 
ul. Ciepłej 16 w Łom ży. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że ulega 
zmianie „Zaproszenie do składania ofert” SIWZ w pkt. 8, ppkt. 8 a) i b) na stronie 6, który 
przyjmuje brzmienie: 

8) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich sześciu lat, co najmniej 2 robót budowlanych, 
odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa odcinków sieci cieplnych o średnicy rury 
przewodowej nie mniejszej niż DN 250mm i długości sieci o tej średnicy, co najmniej 
150 m lub o wartości robót stanowiącej nie mniej niż 70 % ceny brutto na jaką 
Wykonawca złożył swoją ofertę), z podaniem średnic, długości i wartości 
realizowanych zadań oraz daty i miejsca ich wykonania (dotyczy również zgłoszonych 
podwykonawców). 

a) w przypadku gdy do realizacji robót sieciowych (montażowych) zadania nie 
przewidziani są podwykonawcy Oferent załączy, co najmniej 2 różne referencje 
potwierdzające zrealizowanie robót z należytą starannością wskazanych w 
powyższym wykazie. Oferent może załączyć: 

-  dwie referencje potwierdzające realizację robót sieciowych o średnicy nie mniejszej 
niż DN 250mm i długości sieci o tej średnicy, co najmniej 150m lub 

-  jedną referencję potwierdzającą realizację robót sieciowych o wartości nie 
mniejszej niż 70% ceny brutto, na jaką Wykonawca złożył swoją ofertę i jedną 
referencja potwierdzającą realizację robót sieciowych o średnicy nie mniejszej niż 
DN 250mm i długości sieci o tej średnicy, co najmniej 150m. 

b) w przypadku gdy do realizacji robót sieciowych (montażowych) zadania przewidziani 
są podwykonawcy Oferent załączy dodatkowo, co najmniej 2 różne referencje 
potwierdzające zrealizowanie robót z należytą starannością wskazanych w 
powyższym wykazie wykonanych przez każdego podwykonawcę, zgodnie z 
zasadami wskazanymi w ppkt a). 

Uwaga: Referencje wystawiane przez oferenta dla podwykonawców nie będą 
uwzględniane. 
 

Ponadto informujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia w zadaniu I (komory 
ciepłownicze) Zamawiający wymaga zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem oraz 
kształtek o grubościach ścianek minimum: 

• 323,9x7,1mm, 
• 508,0x10mm, 
• redukcja stalowa 609,6x10mm-508x10mm, 



W zadaniu II Zamawiający wymaga zastosowanie rur stalowych czarnych ze szwem oraz 
trójników, dennic, kształtek o grubościach ścianek minimum: 

• 406,4x8,8mm, 
• 508,0x10mm, 
• redukcja stalowa 609,6x10mm-406,4x8,8mm, 
• redukcja stalowa 609,6x10mm-508x10mm, 
• redukcja stalowa 711x10mm-508x10mm, 

Pozostałe warunki określone w SIWZ pozostają bez zmian. 


