
 

  

Szczecin, 30 lipca 2020 r 

  

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców 

wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „Projekt 

i Budowa Układu podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w 

kierunku ulicy Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie”, o treści jak poniżej, na które 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.  

Pytanie 15: 

TEMPERATURY i MOCE: 

 

Proszę o potwierdzenie poprawności danych z Załącznika nr3 i nr4 do PFU. 

Czy podane w załączniku temperatury odnoszą się do pełnego obciążenia na sieci w okresie 

grzewczym (niezależnie od temperatury zewnętrznej (?)) 20 MW oraz pełnego obciążenia 4,9 

MW poza okresem grzewczym, czy należy założyć jakieś wskaźnik korygujący obciążenie ? 

Parametry te bardzo mocno wpływają na przepływ układu podmieszania. 

Proszę o potwierdzenie temperatur powrotu. 

Patrząc na zawarte w tabelach „stan obecny” i „stan wymagany”, w zasadzie nie ma różnic,  

a przykładowo dla 
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-6 stC temp zewnętrzne 

Temp. zasilania – stan obecny = 111 stC (dla powrotu 54 stC) 

Temp zasilania – stan wymagany – 94 stC (dla powrotu 55 stC) 

Obniżenie 17 stC na zasilania, natomiast temperatura powrotu wzrosła o 1 stC ? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że Dane przedstawione w załączniku nr 3 są prawidłowymi danymi 

odzwierciedlającymi faktyczne, aktualnie osiągane parametry pracy sieci ciepłowniczej przy 

określonych temperaturach zewnętrznych. 

Dane przedstawione w załączniku nr 4 przedstawiają parametry jakie będą prawdopodobnie 

osiągane, przy określonych temperaturach zewnętrznych, w wyniku działania układu 

podmieszania wody. Należy zwrócić uwagę, że temperatury zasilania są wartościami 

oczekiwanymi przez Zamawiającego, natomiast temperatury powrotu są podane jako wartości, 

których należy się spodziewać (wynikowe, a nie wymagane przez Zamawiającego, zależne od 

pracy węzłów ciepłowniczych). Zostały one określone na podstawie danych historycznych.   

Zamawiający podtrzymuje dobór układu na podstawie danych określonych w załącznikach nr 3 

i 4. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż moc cieplna 20 MW podana dla okresu grzewczego odnosi 

się do temp. -16ºC. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o załącznik nr. 8 

przedstawiający zmianę obciążenia cieplnego przedmiotowego odrzutu sieci ciepłowniczej,  

w zależności od temperatury zewnętrznej. 

Pytanie 16: 

Ze względu na złożoność zapytania, utrudnienia w komunikacji, poszczególnych branżystów ze 

względu na wprowadzony stan epidemii oraz sezon urlopowy wnioskujemy  

o przesunięcie terminu składania ofert do 31.08.2020r.? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do 17.08.2020r. 
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Pytanie 17: 

Czy dysponujecie Państwo wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami związanymi 

z „Prawem do dysponowania nieruchomościami” i wejściem na teren budowy na potrzeby 

wykonania przedmiotowej inwestycji? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że posiada wstępną zgodę ZDiTM, ostateczna zgoda zostanie 

uzyskana w najbliższym czasie. 

Pytanie 18: 

Czy posiadacie warunki Przyłącza energetycznego na potrzeby wykonania przedmiotowej 

inwestycji? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że warunki przyłącza energetycznego Zamawiający może uzyskać 

dopiero po uzyskaniu ostatecznej zgody ZDiTM. Przed przystąpieniem o warunki przyłącza 

energetycznego Zamawiający musi znać wielkość pomp. Przy mocy pomp do 22kw warunki 

przyłącza energetycznego nie będą potrzebne. 

Pytanie 19: 

Czy uzyskaliście decyzję o warunkach zabudowy lub jeśli nie jest wymagana czy posiadacie 

taką informację? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że na danym obszarze obowiązuje Plan Miejscowy i decyzja nie jest 

wymagana. 

 

Sporządziła: 

Paulina Zawistowska 


