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Szczecin, dnia 16.07.2019 r. 

 

 

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 jednego z Wykonawców, w postępowaniu przetargowym 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDn600, 

2xDn400mm przy ul. Dąbskiej, Handlowej i Przelotowej w Szczecinie – Zestaw nr 9” 

 

Pytanie nr 1:  

Czyją własnością są tory kolejowy biegnące wzdłuż projektowanej sieci DN600? Jakie są 

warunki zabudowy w ich sąsiedztwie? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że torowisko kolejowe wzdłuż projektowanej 

magistrali ciepłowniczej 2xDn600mm jest własnością SEC Sp. z o.o. 

Z kolei warunki budowy sieci ciepłowniczej w sąsiedztwie przedmiotowego torowiska będą 

ustalone w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez odpowiednie instytucje na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Pytanie nr 2: 

Czy trzeba będzie ponosić opłaty z tytułu wycinki drzew na terenie SEC, czy może wystarczy 

dokonać nasadzeń zamiennych? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, informuje, że o tym czy będą opłaty zależy jakie drzewa 

(gatunek i średnica pnia) trzeba będzie wyciąć. Na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej należy zinwentaryzować drzewa, a następnie złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego. 

Wówczas Urząd Miejski wypowie się, czy możliwe jest dokonanie nasadzeń zastępczych. W 

takim wypadku odracza się dokonanie zapłaty za usunięcie drzew na 3 lata. Jeżeli drzewa 
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nasadzone zachowają żywotność wtedy opłata zostaje umorzona (art. 84 ustawy o ochronie 

przyrody Dz. U. 2016, poz. 2134). 

Pytanie nr 3: 

Jaki typ i jakiego producenta powinny być detektory w komorach R*5 i R17 by były 

kompatybilne z Centralnym Systemem Nadzoru w SEC? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP przedmiotu 

zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, wobec czego 

Zamawiający nie może podać nazw urządzeń, które ma zaoferować wykonawca. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, iż  detektory, o których mowa powinny być kompatybilne z systemem 

IMR wdrażanym obecnie u Zamawiającego przez firmę AIUT z siedzibą w Gliwicach. 

Pytanie nr 4: 

Proszę o informację, czy na podlegającym przebudowie odcinku sieci cieplnej pod ul. Handlową 

jest kanał ciepłowniczy czy rury osłonowe. Jeżeli kanał to o jakiej konstrukcji i wielkości 

natomiast jeżeli rura osłonowa to jakiej średnicy? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że pod ulicą Handlową odcinek magistrali 

cieplnej znajduje się w rurach osłonowych. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat 

średnicy rur osłonowych. 

 

 

Sporządziła: Paulina Zawistowska 
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