
  

 

 

Szczecin, dnia 18.10.2018 r. 

 

Pytania i odpowiedzi - Część III 

 

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

ul. Zbożowej 4, informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania, dotyczące 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

„Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu 

Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7”, 

o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 5 

Nawiązując do Państwa odpowiedzi z dnia 04.10.2018 r. prosimy o doprecyzowanie do jakich 

rurociągów preizolowanych się przyłączamy na poszczególnych zadaniach tj. czy do rur 

pojedynczych, czy podwójnych, jakie średnice rur osłonowych standard czy plus. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że istniejące rurociągi preizolowane, do których będzie przyłączał się 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia, wybudowano w technologii rur preizolowanych 

pojedynczych (dwie rury układane równolegle do siebie jako zasilanie i powrót) w izolacji 

standard. 

Pytanie 6 

Ponadto prosimy o precyzyjne określenie do jakich rur się przyłączamy w zadaniu II (S/19) 

w puncie 1, ponieważ na mapie zapis jest nieczytelny natomiast w uzgodnieniach z Urzędem 

Miasta Szczecin sieć do której się przyłączamy ma średnicę DN 600? 

Odpowiedź: 

W punkcie 1 dla zadania S/19 Wykonawca będzie przyłączał się do rur preizolowanych 

2xDn250mm. Obecnie od magistrali napowietrznej 2xDn600mm odchodzi napowietrzny odrzut 

2xDn300mm. W 2019 roku Zamawiający planuje wykonać przebudowę w/w odrzutu zgodnie z 
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załączonym rysunkiem - "Punkt R16 - część technologiczna" w ramach odrębnego zadania 

inwestycyjnego. W związku z powyższym, przy wycenie zwracamy się z prośbą aby kierować 

się wytycznymi z PFU oraz załączonym rysunkiem. 

Pytanie 7 

Dotyczy zadania S19: czy przewidują Państwo na tej sieci zawory odcinające preizolowane 

Dn250? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje montażu zaworów preizolowanych 2xDn250mm na planowanej 

sieci w ramach zadania S/19. 

Pytanie 8 

Dotyczy zadania S34: w warunkach przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych dla w/w 

zadania w pkt. 9 zapisano, że należy przewidzieć włącznie istniejącego przyłącza 

ciepłowniczego 2XDn40mm w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Rydla 68A. 

Na mapie załączonej do SIWZ nie zaznaczono trasy istniejącego przyłącza 2xDn40. Prosimy 

o wskazanie przebiegu tego przyłącza. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem przyłącza 

preizolowanego 2xDn40mm do budynku przy ul. Rydla 68A. 

Pytanie 9 

Prosimy o przesłanie w formie edytowalnej załączników do ww. przetargu tj. 

- załącznik nr 1 - formularz oferty, 

- załącznik nr 1a - formularz cenowy, 

- załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych, 

- załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług, 

- załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

- załącznik nr 6 - lista podmiotów należących do grupy kapitałowej, 

- załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający, informuje, iż przychyla się do prośby jednego z Wykonawców i wskazane 

załączniki w formie edytowalnej zostają opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.  

 

Powyższe zmiany nie powodują konieczności modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu 

składania ofert. 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 

 

 


