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Szczecin, dnia 17.08.2020 r. 

 

odpowiedź na pytanie – część III 

 

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

ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin 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 wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi, 

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczych 

w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą 

teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz przebudową komór ciepłowniczych” 

 

 

Pytanie nr 3: 

W związku z zapisem, że : „Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas  przełączeń leży za każdym 

razem po stronie Wykonawcy.” 

prosimy o określenie ile wody będzie zrzucane dla poszczególnych komór/punktów 

lub przekazanie planu sieci ciepłowniczej lewobrzeżnej części Szczecina ze wskazaniem 

sprawnych zaworów sekcyjnych (do odcięcia), abyśmy mogli samodzielnie określić te ilości  

i oszacować koszt zrzucanej wody sieciowej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa ilość wody sieciowej zrzucanej w ramach prac prowadzonych w 

poszczególnych punktach, przypadającej na jedno przełączenie.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż rzeczywista ilość wody sieciowej może różnić od 

podanych poziomów, w zależności od sprawności armatury spustowej i odcinającej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia ryzyka związanego z ewentualnymi 

rozbieżnościami w swojej ofercie. 
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Lp. Lokalizacja Ilość wody 
sieciowej [m³] 

1. Komora A33 przy ul. Dworcowej 31,2 

2. Komora C34 przy ul. Rugiańskiej  13,6 

3. Komora A36-2 przy ul. Dworcowej  143,5 

4. Komora S5-2 przy ul. Zawadzkiego 0,4 

5. Komora S5-1 przy ul. Zawadzkiego 0,4 

6. Komora D1-25 przy ul. Wyzwolenia 68 17,6 

7. Węzeł cieplny przy ul. Łukasińskiego 33 11,4 

8. Węzeł cieplny przy ul. Malczewskiego 36 0,6 

9. Komora F19-38 przy ul. Przyjaciół Żołnierza  10,1 

10. Komora B49-1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 66-68 34,3 

11. Punkt przy Placu Zgody 98,1 

12. Punkt A8 przy ul. Gdańskiej 182,1 

13. Komora C6 przy ul. Gontyny 94,3 

14. Komora L2 przy ul. Marlicza 7,1 

15. Komora G33 przy ul. Południowej 564,2 

16. Komora A45 przy ul. Mazowieckiej 91,2 

17. Komora D31 przy ul. Dembowskiego 73,5 

18. Punkcie A14-14 przy ulicy Rybnickiej 62,3 

19. Punkt K40 przy ul. Grota Roweckiego 273,1 

20. Punkt K41 przy ul. Grota Roweckiego 271,8 

21. Punkt K43 przy ul. Grota Roweckiego 272,8 

22. Komora D36 w rejonie ul. Wilczej 41,4 

23. Komora K18 w rejonie ul. Ku Słońcu  302,0 

24. Komora A52 w rejonie ul. Bazarowej 299,2 

25. Komora D43 w rejonie ul. Rugiańskiej 67,9 

26. Komora T6 w rejonie ul. Chodkiewicza 175,1 

27. Komora T13 w rejonie ul. Niedziałkowskiego 248,9 

 

Pytanie nr 4: 

 

Czy w ramach prac należy wykonać izolację termiczną  rurociągów  tylko nowo wybudowanych, 

czy też wszystkich rurociągów (istniejących i nowo wybudowanych)? 
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Odpowiedź: 

Izolację rurociągów należy wykonać dla nowo wybudowanych rurociągów oraz dla tych 

istniejących rurociągów, w przypadku których będzie konieczny demontaż izolacji na potrzeby 

wykonania układów regulacji ciśnienia w danej komorze / punkcie. 

 

Pytanie nr 5: 

Zgłaszamy brak schematu technologicznego dla komory G33 ul. Południowa. Prosimy o 

uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że schemat technologiczny dla komory G33 został dołączył na stronie 

internetowej www.sec.com.pl   

 

 

 

  

  Grzegorz Nowak 

Prokurent 

 

  

 

 

Sporządziła: Grażyna Krasowska 

http://www.sec.com.pl/
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