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 Szczecin, 18 maja 2022 r 

  

 

 

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od 

Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego prowa-

dzonego w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn.: „Rozdzie-

lenie węzła grupowego U-37 przy ul. Jasnej 103 w Szczecinie – Etap 1 

i 2”, o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej 

odpowiedzi. W konsekwencji został też wyznaczony nowy termin składa-

nia ofert. 

 

Pytanie 2: 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem wymienników ciepłej 

wody użytkowej w wykazie urządzeń, a kartami doborów wymienników, 

proszę o określenie wykonania wymienników, czy wymienniki na cele 

c.w.u. mają być lutowane miedzią czy stalą nierdzewną? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć wycenę wyłącznie wy-

mienników płytowych lutowanych miedzią – zarówno na potrzeby obiegów 

centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej.  

Pytanie 3: 

Czy we wszystkich węzłach ciepłej wody użytkowej dopuszczalne jest sto-

sowanie wymienników dwustopniowych płytowych lutowanych miedzią ? 

W załączonych kartach doboru (specyfikacja techniczna – wymiennika 

dwustopniowego ciepłej wody użytkowej) napisane jest aby stosować wy-

mienniki lutowane miedzią Cu, natomiast w załączonych zestawieniach 

aby stosować wymienniki płytowe łączone stalą nierdzewną ?  
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Proszę o informację czy w węzłach c.w.u. należy zastosować dwustop-

niowe wymienniki płytowe lutowane miedzią czy wymienniki łączone stalą 

nierdzewną? 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć wycenę wyłącznie wy-

mienników płytowych lutowanych miedzią – zarówno na potrzeby obiegów 

centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej. 

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji następujących zapisów w 

Zapytaniu ofertowym i SIWZ: 

Punkt 17 podpunkt 17.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

„17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

17.1. Ofertę w postępowaniu składa się drogą elektroniczną. Wyko-

nawca winien przesłać ofertę wykonania zamówienia na adres 

mailowy paulina.zawistowska@sec.com.pl w terminie do 

dnia 23.05.2022 r. do godz. 13:00. Oferta powinna być podpi-

sana podpisem elektronicznym.” 

Jest: 

„17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

 

17.1. Ofertę w postępowaniu składa się drogą elektroniczną. Wykonawca 

winien przesłać ofertę wykonania zamówienia na adres mailowy 

paulina.zawistowska@sec.com.pl w terminie do dnia 25.05.2022 

r. do godz. 13:00. Oferta powinna być podpisana podpisem elektro-

nicznym.” 

 

Punkt 19 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 
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„19. Otwarcie ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godzinie 13:15.” 

 

Jest: 

„19. Otwarcie ofert. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godzinie 13:15.” 

 

 

 

 

 

 


