
  

Strona 1 z 3 

 

Szczecin, dnia 12.11.2019 r. 

Odpowiedzi na pytania – cz. 1 

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.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje, 

iż wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które udziela następujących odpowiedzi 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 1 

Czy na wejściach do budynków należy stosować kolana pionowe, jeżeli tak to w których 

zadaniach i do których budynków? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dopuszczamy stosowanie kolan 

pionowych na wejściu do budynków, jednakże zastosowanie kolan zależy od rozwiązania 

przyjętego przez projektanta. 

 

Pytanie 2 

Zadanie S33: z jaką siecią łączy się projektowana sieć w miejscu komory G33-3-9, która ma być 

zasypana i czy w tym miejscu wycenić trójnik i jaki? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że planowana do przebudowy sieć w 

miejscu komory G33-3-9 łączy się z siecią preizolowaną. W tym miejscu nie ma potrzeby 

stosowania trójnika. 

 

Pytanie 3 

Czy na wszystkich zadaniach wycenić rury preizolowane pojedyncze w izolacji standard? 

Odpowiedź: 
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W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem 1a do 

Warunków wymiany – budowy sieci ciepłowniczych dopuszczone jest stosowanie rur 

preizolowanych pojedynczych w izolacji typu standard. 

 

Pytanie 4 

Czy dla wszystkich zadań należy przewidzieć urządzenie  do kontroli ciągłej stanu izolacji 

rurociągów preizolowanych – jeśli tak to czy ma to być detektor czy lokalizator? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że detektory należy zamontować dla 

zadania S17 i S26. Detektor powinien być kompatybilny z systemem pracującym u 

Zamawiającego. W SEC jest zainstalowany  "System Zdalnego Monitoringu firmy AIUT Sp. z 

o.o." i jako radiowy koncentrator danych wykorzystywane jest  urządzenie pod nazwą "OKO 

5585". 

 

Pytanie 5 

Zadanie S14 (Milczańska) 

Proszę określić dokładny zakres wymiany rurociągów na kładce przy wiadukcie ul. Milczańska: 

• czy tylko odcinek prosty na kładce, czy z kolanami ?  

• Jeżeli z kolanami to czy z odcinkami pionowymi i kolanami w dolnej części ? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że należy wymienić rurociąg łącznie z 

odcinkami pionowymi i kolanami, także w dolnej części. 

 

Pytanie 6 

Zadanie S26 (Inowrocławska) 

Proszę wyjaśnić czy przez określenie w warunkach SEC "przyłącze ciepłownicze do budynku 

ul. Inowrocławska 9 (na odcinku 05-05B)" należy rozumieć również połączenie z istniejącą 

siecią preizolowaną. Proszę określić średnicę tej sieci. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że należy przedmiotowe przyłącze 

połączyć z istniejącą siecią preizolowaną o średnicy Dn 50 biegnącą w kierunku budynków przy 

ul. Inowrocławskiej 6 i 7 
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Powyższe zmiany nie powodują konieczności modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu 

składania ofert. 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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