
 

  

Szczecin, 23 grudnia 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.: 

„Wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych odcinków sieci ciepłowniczej należącej do 

Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wraz z analizą i raportem nieprawidłowości”, 

o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.  

Pytanie 1: 

W „Zaproszeniu” do przetargu opis przedmiotowego zamówienia punkt 1 nie ma parametrów 

zdjęć lotniczych termowizja. To daje dużą dowolność i stwarza ryzyko fałszywego dobrania 

parametrów co nie dobrze wpłynie na wiarygodne analizy czy utrudni odbiór pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. Specyfikacje konkursu nie zawierają żadnych informacji o 

rozmiarze w pikselach ani nakładce na zdjęcia. Bez tej definicji uzyskanie uczciwa i 

konkurencyjnej ceny jest prawie niemożliwe. Doświadczenie z niemieckich miast pozwala 

stwierdzić wady analizowanych sieci na nie gorszym pikselu niż 25cm przy pokryciu co najmniej 

60/40 procent. Prosimy o doprecyzowanie rozdzielczości i krycia zdjęć.  

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji zapisów zaproszenia do przetargu, określając 

parametry kamery termowizyjnej. 

Pytanie 2: 

Zapis „Jednocześnie warunkiem koniecznym jest, aby wszystkie zdjęcia zostały wykonane w 

zbliżonych warunkach atmosferycznych”. Prosimy o doprecyzowanie co jest na myśli. Zbliżone 

warunki atmosferyczne zimą są bardzo ograniczone. Taki zapis słusznie wyklucza wykonanie 

przedmiotu zamówienia z zastosowaniem dronów dlatego, że tego typu technologia na pozyska 
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termowizji dla tak dużej sieci w krótkim czasie przy zbliżonych warunkach atmosferycznych. 

Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający na podstawie tych zapisów ostatecznie wyklucza 

wykonanie przedmiotu zamówienia dronem. 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że – zgodnie z zapisem w Rozdziale II pkt. 2 – dopuszcza wykonanie 

zdjęć termowizyjnych zarówno za pomocą załogowych statków powietrznych (samolotów) jak i 

bezzałogowych platform latających (dronów) wyposażonych w kamerę termowizyjną.  

W celu ujednolicenia zapisów Zmawiający dokona modyfikacji zaproszenia do przetargu. 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający udostępni mapę sieci ciepłowniczych do przed złożeniem oferty w celu 

sprawdzenia stref lotniczych oraz rozłożenia odcinków na mapie? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że udostępni mapę z przebiegiem sieci ciepłowniczych w formacie 

DWG (Auto CAD). 

Pytanie 4: 

Czy ortofotomapa, o której mowa w pkt. I.2. ma zostać wykonana w ramach przedmiotu 

zamówienia? Czy chodzi o mapę RGB pozyskaną z danych ogólnodostępnych, która będzie 

jedynie podkładem do przedstawienia zdjęć termowizyjnych? 

Odpowiedź : 

Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać ortofotomapę. 

Wytyczne dotyczące wykonania ortofotomapy zapisano w punkcie 4 zaproszenia do przetargu. 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający określa minimalne parametry kamery termowizyjnej np. rozdzielczość 

matrycy, czułość pomiaru temperatury? 
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Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że określa minimalne parametry kamery termowizyjnej w następujący 

sposób: 

a) minimalna czułość kamery termowizyjnej 0,05 K, 

b) dokładność pomiaru 1,5 K, 

c) zakres temperatur -20 do +50oC,  

d) pokrycie podłużne nie mniejsze niż 80%, 

e) pokrycie poprzeczne nie mniejsze niż 40%. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona odpowiednich modyfikacji w zaproszeniu do 

przetargu. 

Pytanie 6: 

W punkcie I.4. chodzi o ortofotomapę wykonaną ze zdjęć termowizyjnych? Czy Zamawiający 

określi dokładność wpasowania ortofotomapy w układ współrzędnych? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że określa dokładność ortofotomapy względem układu współrzędnych: 

1m. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona odpowiednich modyfikacji w zaproszeniu 

do przetargu. 

Pytanie 7: 

Zamawiający określił w Rozdział II pkt. 3 warunek udziału :  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie 

zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed 

składaniem ofert, co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu lotniczych zdjęć kamerą 

termowizyjną sieci ciepłowniczej o długości min. 10 km (każde zamówienie), przy użyciu drona 

lub samolotu, wraz z dokonaniem analizy fotografii termowizyjnych i sporządzeniem raportu 

zawierającego wyszczególnienie potencjalnych usterek/nieszczelności/nieprawidłowości sieci.  

Do oferty należy załączyć odpowiednie referencje oraz co najmniej dwa lotnicze zdjęcia 

termowizyjne sieci cieplnej wraz z opisem stwierdzonych nieprawidłowości.  
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Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 1 

zamówienie polegające na wykonaniu lotniczych zdjęć kamerą termowizyjną sieci ciepłowniczej 

o  długości 195,20 km? 

 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że nie dokonuje modyfikacji warunków udziału o udzielenie zamówienia 

zapisanych w Rozdziale II pkt. 3. 

 

 

Sporządziła: Paulina Zawistowska 

 


