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Szczecin, dnia 20.11.2019 r. 

Odpowiedzi na pytania – cz. 3 

 

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

ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), informuje, 

iż wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców, na które udziela następującej odpowiedzi 

i jednocześnie dokonuje modyfikacji SIWZ, w postępowaniu przetargowym prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich 

parametrów zgodnie z załączonymi PFU S14, S17, S23, S26, S33 - Zestaw 11” 

 

Pytanie 8 

Zadanie S 14 (Milczańska)  

Proszę o wyjaśnienie czy opisana w PFU długość około 60m dotyczy odcinka sieci w rzucie. 

Według załącznika graficznego do PFU odczytana długość to około 43 - 45m. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany zapisów w SIWZ , PFU 

i wzorze umowy oraz został zamieszczony zaktualizowany załącznik nr 1 do PFU 

 

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 3.1 SIWZ, w następujący sposób: 

Było: 

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie 5 Zadań: 

 

Zadanie I (S14 ) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 

sieci ciepłowniczej przy ul. Milczańskiej - wiadukt, od punktu A 

do punktu B (zadanie S/14) 
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  Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej napowietrznej wysokich 

parametrów Dn 400 od podpory w punkcie A do sieci kanałowej w 

punkcie B,  polegająca na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o 

średnicy Dn 400, wykonanym w technologii preizolowanej w płaszczu 

osłonowym wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej 

ocynkowanej. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu należy 

zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. 

Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie 

sporządzić dokumentację powykonawczą. Uwaga ilekroć w opisie  

powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy przez to 

rozumieć wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich z 

istniejącymi rurociągami. Natomiast jeżeli mowa jest o wykonaniu 

przyłącza do węzła w budynku należy przez to rozumieć doprowadzenie 

rurociągu do pierwszych zaworów odcinających węzeł w pomieszczeniu 

węzła. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM 

należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 

40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 

15.10.2014 (link do Zarządzenia 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). 

 

   Dla powyższego zadania łączna długość sieci cieplnej do wybudowania 

wyniesie : 

  - sieć cieplna Dn 400 – około 60 mb 

 

Powinno być: 

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie 5 Zadań: 

 

Zadanie I (S14 ) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 

sieci ciepłowniczej przy ul. Milczańskiej - wiadukt, od punktu A 

do punktu B (zadanie S/14) 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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  Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej napowietrznej wysokich 

parametrów Dn 400 od podpory w punkcie A do połączenia z siecią 

kanałową w punkcie B,  polegająca na zastąpieniu jej  nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 400, wykonanym w technologii preizolowanej 

w płaszczu osłonowym wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów 

taśmy stalowej ocynkowanej. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu 

należy zaprojektować i wykonać kanalizacje teletechniczną bez 

światłowodu. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a 

następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Uwaga ilekroć w 

opisie  powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy 

przez to rozumieć wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich 

z istniejącymi rurociągami. Natomiast jeżeli mowa jest o wykonaniu 

przyłącza do węzła w budynku należy przez to rozumieć doprowadzenie 

rurociągu do pierwszych zaworów odcinających węzeł w pomieszczeniu 

węzła. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM 

należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 

40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 

15.10.2014 (link do Zarządzenia 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). 

  Dla powyższego zadania łączna długość sieci cieplnej do wybudowania 

wyniesie : 

  - sieć cieplna Dn 400– około 50 mb 

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 1 i 2.1 PFU, w następujący 

sposób: 

Było: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i 

przebudowa sieci cieplnej napowietrznej wysokich parametrów Dn 400 od podpory w 

punkcie A do sieci kanałowej w punkcie B,  polegająca na zastąpieniu jej  nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 400, wykonanym w technologii preizolowanej w płaszczu 

osłonowym wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej ocynkowanej. 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu należy zaprojektować i 

wykonać kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. Prace należy wykonać wraz z 

odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Uwaga ilekroć 

w opisie  powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy przez to rozumieć 

wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich z istniejącymi rurociągami. 

Natomiast jeżeli mowa jest o wykonaniu przyłącza do węzła w budynku należy 

przez to rozumieć doprowadzenie rurociągu do pierwszych zaworów odcinających 

węzeł w pomieszczeniu węzła. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez 

ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 

wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego zadania 

łączna długość sieci cieplnej do wybudowania   wyniesie : 

- sieć cieplna Dn 400– około 60 mb 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do 

wykonania zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU/550/DS/2019 

(Załącznik nr 1 do PFU) i zapisy niniejszego PFU. 

 

Powinno być: 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i 

przebudowa sieci cieplnej napowietrznej wysokich parametrów Dn 400 od podpory w 

punkcie A do połączenia z siecią kanałową w punkcie B,  polegająca na zastąpieniu jej  

nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 400, wykonanym w technologii preizolowanej w 

płaszczu osłonowym wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej 

ocynkowanej. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu należy zaprojektować i wykonać 

kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem 

terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Uwaga ilekroć w opisie  

powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy przez to rozumieć 

wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich z istniejącymi rurociągami. 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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Natomiast jeżeli mowa jest o wykonaniu przyłącza do węzła w budynku należy 

przez to rozumieć doprowadzenie rurociągu do pierwszych zaworów odcinających 

węzeł w pomieszczeniu węzła. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez 

ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 

wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego zadania 

łączna długość sieci cieplnej do wybudowania  wyniesie : 

- sieć cieplna Dn 400 – około 50 mb 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do 

wykonania zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU/1597/DS/2019 

(Załącznik nr 1 do PFU) i zapisy niniejszego PFU. 

 

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. § 5 pkt 1 podpunkt 1 wzoru umowy, w 

następujący sposób: 

Było: 

1) Zadanie I (S14 ) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci 

ciepłowniczej przy ul. Milczańskiej - wiadukt, od punktu A do punktu B (zadanie 

S/14) 

 

Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i 

przebudowa sieci cieplnej napowietrznej wysokich parametrów Dn 400 od podpory w 

punkcie A do sieci kanałowej w punkcie B, polegająca na zastąpieniu jej nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 400, wykonanym w technologii preizolowanej w płaszczu 

osłonowym wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej 

ocynkowanej. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu należy zaprojektować i wykonać 

kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. Prace należy wykonać wraz z 

odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Uwaga 

ilekroć w opisie powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy przez to 

rozumieć wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich z istniejącymi 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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rurociągami. Natomiast jeżeli mowa jest o wykonaniu przyłącza do węzła w budynku 

należy przez to rozumieć doprowadzenie rurociągu do pierwszych zaworów 

odcinających węzeł w pomieszczeniu węzła; 

Powinno być: 

2) Zadanie I (S14 ) Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci 

ciepłowniczej przy ul. Milczańskiej - wiadukt, od punktu A do punktu B (zadanie 

S/14) 

 

Przedmiotem Zadania I jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i 

przebudowa sieci cieplnej napowietrznej wysokich parametrów Dn 400 od podpory w 

punkcie A do połączenia z siecią kanałową w punkcie B, polegająca na zastąpieniu 

jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 400, wykonanym w technologii preizolowanej 

w płaszczu osłonowym wykonanym z rury zwiniętej spiralnie z pasów taśmy stalowej 

ocynkowanej. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu należy zaprojektować i wykonać 

kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. Prace należy wykonać wraz z 

odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Uwaga 

ilekroć w opisie powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy przez to 

rozumieć wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich z istniejącymi 

rurociągami. Natomiast jeżeli mowa jest o wykonaniu przyłącza do węzła w budynku 

należy przez to rozumieć doprowadzenie rurociągu do pierwszych zaworów 

odcinających węzeł w pomieszczeniu węzła; 

 

Pytanie 9 

Zadanie S23 (Dunikowskiego):  

Proszę o informacje czy w komorze B42 (ul. Dunikowskiego) znajdują się kompensatory 

mieszkowe na rurociągach Dn350 i czy podlegają wymianie w ramach postępowania 

przetargowego. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert z 21.11.19 na 29.11.19 

lub inny dogodny dla zamawiającego termin. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dla przedmiotowej sieci podlegającej 

przebudowie należy zapewnić kompensację naturalną, w przypadku braku możliwości 

Zamawiający dopuszcza, po uzgodnieniu, zastosowanie nowych kompensatorów mieszkowych. 
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Nie dopuszcza się wykorzystania istniejących kompensatorów w komorze B42. 

 

Pytanie 10 

Z uwagi na duży zakres robót wymagający szczegółowej analizy projektowej na etapie 

ofertowania , oraz problemy dostawców materiałów preizolowanych z ich wyceną, prosimy 

o przesunięcie złożenia oferty do dnia 26.11.2019r. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawców oraz z uwagi na wprowadzenie 

powyższych zmian dokonuje przesunięcia terminu składania ofert z 21.11.2019r. na 

03.12.2019r. 

 

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 3.3 SIWZ – „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia”, dodając nowe zapisy o brzmieniu: 

We wszystkich miejscach SIWZ oraz załączników, w których użyto przykładowego znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał 

przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  w art. 30 ust. 1 

pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie  z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 

ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania 

lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że 

proponowane rozwiązanie zapewnienia wykonanie przedmiotu zamówienia na nie gorszym 

poziomie jakości, aniżeli rozwiązanie opisane w PFU. W odniesieniu do przywołanych w treści 

SIWZ norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych „równoważność” rozumieć należy jako możliwość odniesienia się do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych o tożsamym przedmiocie regulacji, które formułują wymagania na poziomie 

jakości nie niższym, aniżeli norma wskazana w PFU.  
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Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie 

same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, jak wynikające z użytego znaku 

towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, normy,  europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych i nie obniżą 

standardów określonych przez Zamawiającego.  

 

Oferując rozwiązanie równoważne, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze właściwości techniczne, 

funkcjonalne i jakościowe, jak rozwiązanie opisane przez Zamawiającego w SIWZ oraz 

załącznikach do niej. 

 

Powyższe zmiany powodują modyfikację ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert. 

 

V. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 17.8 i 19 SIWZ, 

w następujący sposób: 

pkt. 17.8 SIWZ 

Było: 

17.8 Termin składania ofert to 21.11.2019 r., godz.1300 

 

Powinno być: 

17.8 Termin składania ofert to 03.12.2019 r., godz.1300 

 

pkt. 19 SIWZ 

Było: 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w 

dniu 21.11.2019 r., godz.1315 
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Powinno być: 

„19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 

o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 

03.12.2019 r., godz.1315” 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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