
  

 

 

Szczecin, dnia 24.10.2018 r. 

 

Pytania i odpowiedzi - Część I 

 

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 

ul. Zbożowej 4, informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania, dotyczące postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. 

Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 1” 

 

o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

W związku z rozbieżnością w SIWZ/PFU a Projektem prosimy o określenie rodzaju 

i wyposażenia zaworów 2xDn200? Czy mają być zawory o zredukowanym przepływie, czy 

pełnoprzepływowe? Czy do ww. zaworów ma być dołączona przekładnia sterująca, jeśli tak to 

jaka? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia należy zastosować zawory przełnoprzelotowe z przekładnią 

mechaniczną. 

 

Pytanie 2 

W przypadku realizacji budowy kabla światłowodowego w niniejszym zadaniu, uprzejmie proszę 

o doprecyzowanie relacji światłowodowej wraz z określeniem rodzaju zakończeń 

światłowodowych  
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Odpowiedź: 

Należy wybudować światłowód 72J w kanalizacji kablowej na odcinku od studni kablowej S1 do 

S4. Światłowód zakończony obustronnie w mufach światłowodowych w studniach S1 i S4. 

Pytanie 3 

Par 2 ust. 9 – wnosimy o zmianę terminu na powiadomienie z zapisu „z minimum trzy dniowym 

wyprzedzeniem” na zapis: minimum trzy dni robocze, gdyż powiadomienie z piątku na 

poniedziałek może być zbyt krótkie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje iż dokonuje zmiany zapisu we wzorze 

umowy w Par 2 ust. 9 w następujący sposób: 

 

Było: 

9. Nie później niż 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w swojej siedzibie 

startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji kontraktu, 

na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania 

powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty 

elektronicznej.  

 

Powinno być: 

„9. Nie później niż 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w swojej siedzibie 

startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji kontraktu, 

na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania 

powiadomi Wykonawcę minimum trzy dni robocze przed, za pomocą poczty elektronicznej”.  

 

Pytanie 4 

Par 13 ust. 2 pkt. 3) wnosimy o wprowadzenie minimalnej wartości przekroczenia terminu, np. 

30 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie, informuje, iż doprecyzowuje zapis w par 13 ust. 2 pkt 

3) i otrzymuje następujące brzmienie: 
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Było:  

3) Wykonawca nie wykonał w terminie zobowiązania określonego w § 2. 

 

Powinno być:  

„3) Wykonawca nie wykonał w terminie zobowiązania określonego w § 2 ust. 3”. 

 

Pytanie 5 

Wg STWIORB pkt. 1.5. jako osłonę izolacji na połączeniach spawanych dla rur przewodowych 

o średnicy dla technologii TWIN DN ≥150 należy stosować mufy typu zamkniętego zgrzewane 

elektrycznie, natomiast w zestawieniu materiałów są złącza termokurczliwe sieciowane 

radiacyjnie.   

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wszystkie rodzaje muf, zgodnie z załącznikami do warunków 

i STWIORB 

 

Pytanie 6 

Czy, jeżeli należy zastosować mufy zgrzewane, Zamawiający wyrazi zgodę na mufy typu 

otwartego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyrazi zgodę na mufy typu otwartego, jeżeli zaistnieje konieczność zastosowania 

muf zgrzewanych. 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


