
 

 

Nr sprawy WZU7-241A-84.108/18      Lublin dnia 19.03.2018r. 
 
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do węzłów cieplnych z podziałem na 5 zadań: Zadanie Nr 1 - Dostawa 
urządzeń do węzłów cieplnych przy ulicach Szkolnej 9, Puławskiej 10, Okrzei 9, Przyjaźni 19, Junoszy 47, 
Skautów 11B, Puławskiej 4A, Obywatelskiej 9, Legionowej 19, Legionowej 1, Hirszfelda 23, Czwartek 8, 
Hirszfelda 8, Hirszfelda 10, Hipotecznej 5, Puławskiej 10A, Grodzkiej 3 w Lublinie; Zadanie Nr 2 - Dostawa 
urządzeń do węzłów cieplnych przy ulicach Niepodległości 3, Niepodległości 5, Niepodległości 9A, Furmańskiej 
3/7, Jagiełły 18 w Lublinie; Zadanie Nr 3 - Dostawa urządzeń do wymiennikowni PC-Bronowice przy ul. 
Jastrzębiej 3; Zadanie Nr 4 - dostawa materiałów potrzebnych do budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 
Wolskiej w Lublinie; Zadanie Nr 5 - dostawa materiałów do komory ciepłowniczej K-22 w rejonie ul. Chodźki w 
Lublinie. Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie rozpatrywane. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie  
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 
Wykonawcom przez LPEC S.A. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 13.03.2018r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi → 
Przetargi/ pod nr sprawy: WZU7-241A-84.108/18.  

 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI 

OGŁOSZENIA I SWZ 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający informuje, że w dniu 
19.03.2018r. (L.dz. 1288/18, L.dz.1319/18) wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. 

W związku z powyższym treść wniesionego zapytania podaje się do publicznej wiadomości oraz 
udziela się następującej odpowiedzi w tej sprawie: 
Pytanie Nr 1 (L.dz. 1288/18) 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania nr WZU7-241A-84.108/18 pn.: „Dostawa urządzeń do węzłów 

cieplnych z podziałem na 5 zadań” proszę o udzielenie wyjaśnień: 

Załącznik nr 1B 

Poz. 10 – Zawór kołnierzowy PN6 Tmax-100C – jakie DN, czy to ma być zawór kulowy czy zwrotny? 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że należy wycenić zawór kołnierzowy PN-5, 
Tmax=100oC Dn 100 4 szt. 
Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część SWZ, znak 
sprawy: WZU7-241A-84.108/18. Należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 
Pytanie Nr 1 (L.dz. 1319/18) 

Nawiązując do rozmowy telefonicznej, proszę o informację dot. Złącznika 1B w pozycji 10 nie ma 

podanej średnicy zaworu, proszę o podanie średnicy. 

Odpowiedź: 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że należy wycenić zawór kołnierzowy PN-5, 
Tmax=100oC Dn 100 4 szt. 
Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część SWZ, znak 
sprawy: WZU7-241A-84.108/18. Należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega również termin składania i otwarcia 
ofert, co jest zgodne z Częścią IX ust. 10 SWZ, z uwagi na fakt, że w wyniku dokonanych przez 
Zamawiającego zmian w treści załączników do SWZ, w tym: „Oferty należy składać w siedzibie LPEC 
S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii ogólnej - pokój nr 3, do dnia: 22.03.2018r. do 
godz. 11:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, w dniu 22.03.2018r. o godz. 
11:15 w sali konferencyjnej - parter /główne wejście/.” 

Powyższa zmiana dotyczy zapisu z ostatniego wiersza Ogłoszenia pn. „Miejsce i termin składania ofert” oraz 
z Części XIV ust. 17 SWZ i Części XV ust. 1 i ust. 3 SWZ. 

 

http://www.lpec.pl/


Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ (Nr sprawy: WZU7-241A-84.108/18) oraz są 
wiążące. Zmiany te należy uwzględnić przygotowując ofertę. 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 

 
Otrzymują: 
1 x strona internetowa www.lpec.pl  
1 x Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty; 
1 x WZU7 a/a. 
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