
 

 

Nr sprawy WZU7-241A-84.108/18      Lublin dnia 21.03.2018r. 
 
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 ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ  

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający informuje, że w dniu 
20.03.2018r. (L.dz. 1334/18) 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. 1334/18) 

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

cieplnych z podziałem na 5 zadań” informujemy, że w wymaganym terminie dostawy nie możemy dostarczyć 

rur poz. 9 i 10 - załącznik nr 1E postępowania. 

W związku z powyższym proponujemy zastosowanie rur o następujących parametrach: 

- rura bez szwu 508,0 x 11,0 P235GH-TC1, 

- rura z/s 813,0 x 11,0 P235GH. 

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie powyższych rur? 

 

Odpowiedź: 
Wyraża się zgodę na zastosowanie zaproponowanych rur. 
 
 
 
Treść udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi jest wiążąca i stanowi integralną część SWZ, znak 
sprawy: WZU7-241A-84.108/18. Należy ją uwzględnić przygotowując ofertę. 
 
 
 

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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