Szczecin, dnia 7 grudnia 2021r.

1.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że modyfikuje treść
odpowiedzi z dnia 3.12.2021r. na pytanie od Wykonawców,

dot. zadanie pn. .:

„Wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych sieci ciepłowniczej należącej do SEC
Sp. z o.o.”

Pytanie nr 1
Czy na obszarze zainteresowań znajdują się obiekty zamknięte?, o których mowa w art. 2 pkt.
9 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Chodzi mi o tereny zastrzeżona, na które wymagana jest realizacja z dostępem do informacji
niejawnych o klauzuli „poufne/tajne”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że sieci ciepłownicze zaplanowane do wykonania oblotów termicznych
mogą znajdować się również na terenie obiektów zamkniętych. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że obowiązkach Wykonawcy jest - zgodnie z obowiązującymi krajowymi
i międzynarodowymi normami oraz zalecanymi metodami postępowania obowiązującymi
w lotnictwie cywilnym - przed wykonaniem planowanego lotu dokładne zapoznanie się
z aktualnie występującymi strefami m.in. D (Danger Area), P (Prohibited Area) lub R (Restricted
Area) w przestrzeni powietrznej i uzyskanie wymaganych zgód od stosownych podmiotów.

2.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców
wpłynęły zapytania dotyczące zad. pn.: „Wykonanie lotniczych zdjęć termowizyjnych
sieci ciepłowniczej należącej do SEC Sp. z o.o.”

Pytanie nr 2
Przesyłam kolejne zapytanie odnośnie obszaru zainteresowań. 29/11/2021 został przesłany
przez Panią link do pliku MAPA SIECI_2.dwg. Po otworzeniu tego pliku zauważyliśmy
3 obszary, które są umiejscowione poza terenem Polski. Chciałam się upewnić, że plik jest
poprawnie zapisany? Dlatego przesyłam Pani zrzut ekranu (Szczecin2021_issues.JPGzałącznik) ze współrzędnymi obiektów, które są umiejscowione poza obszarem zainteresowań.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że plik został poprawnie zapisany, a wskazane przez Wykonawcę
punkty stanowią graniczne punkty mapy Openstreet, z której korzysta Zamawiający. Te punkty
nie są objęte zleceniem.

3.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający), dokonuje modyfikacji, tym
samym ulegają zmianie zapisy w:
•

Zaproszeniu pkt. III, ppkt „b”,

•

Zał. nr 1 do Zaproszenia – Formularz oferty cenowej, pkt. V, ppkt. b (Formularz
oferty cenowej stanowi załącznik do nn. pisma) w sposób następujący:

pkt. III, ppkt „b” Zaproszenia otrzymuje nowe brzmienie:
„dokonanie
z

analizy

potencjalnymi

fotografii

usterkami

/

termowizyjnych
nieszczelnościami

wraz
/

ze

sporządzeniem

nieprawidłowościami

raportu

sieci

wraz

z ortofotomapą do przedstawienia zdjęć termowizyjnych w odwzorowaniu kartograficznym:
30 dni od zakończenia wykonywania zdjęć termowizyjnych”.

pkt. V, ppkt. „b” Załącznik nr 1 do Zaproszenia – formularz oferty cenowej otrzymuje nowe
brzmienie:
„dokonanie
z

analizy

potencjalnymi

fotografii

usterkami

/

termowizyjnych
nieszczelnościami

wraz
/

ze

sporządzeniem

nieprawidłowościami

raportu

sieci

wraz

z ortofotomapą do przedstawienia zdjęć termowizyjnych w odwzorowaniu kartograficznym:
30 dni od zakończenia wykonywania zdjęć termowizyjnych”.

4.

Zamawiający Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. przesuwa termin składania
ofert cenowych do dnia 14.12.2021 r. do godz. 15:00 . Tym samym ulegają zmianie
zapisy w: Zaproszeniu pkt. V.
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