
 

 

Nr sprawy: NZ7-241A-12.32/19      Lublin dnia 07.02.2019 r. 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ciepłowniczych w dwóch etapach. 
 

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: 04.02.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, 
zakładka/Przetargi → Przetargi/ pod nr sprawy: NZ7-241A-12.32/19.   
 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający informuje, że w dniu 
07.02.2019 r. (L.dz. 644/19) wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. 

W związku z powyższym treść wniesionego zapytania podaje się do publicznej wiadomości oraz udziela 
się następujących odpowiedzi w tej sprawie: 

 
Pytanie Nr 1 (L.dz. 644/19) 

Proszę o udzielenie informacji w jaki sposób zaznaczyć zaoferowany wymiennik w załączniku nr 1b w pozycjach: 

 

M/00307/TR4/19 

POZ. 1  

Wymiennik płytowy c.w. skręcany firmy:                                                                    

 -Alfa Laval typu TL3-BFG/22-0.4 lub                                                                

  -TARET /TRANTER-SWEP/ typu GLP-008-M-5-SI-26                                                       

 -z izolacją, podstawą i kpi. połączeń                                                                                      

 Qc.w. = 104,33 [kW], Tz/Tp = 65/35 [°C], tzw/tcw = 10/55 [°C] Apś/Ap; = 10,0/10,0 [kPa] 

 

M/00310/TR4/19 

POZ.1 

Wymiennik płytowy co., lutowany firmy:                                                                            

-SWEP typu B16Hx80/lP-SC-S (4x1 1/4”) lub                                                      

 -Danfoss typu XB12L-l-80 G5/4                                                                          

- z izolacją, podstawą i kpl. połączeń                                                                             

Qc.o = 216,26[kW], Tz/Tp = 130/65 [°C], tz/tp = 85/60 [°C] Δpś/Δpi= 15,0/15,0 [kPa] 

 

M/00309/TR4/19 

POZ.1  

Wymiennik płytowy co., lutowany firmy:                                                                     

-SWEP typu B16Hx80/lP-SC-S lub                                                                  

-Alfa Laval typu CB30-50H(V22;V24)                                                                         

z izolacją, podstawą i kpl. połączeń                                                                           

 Qc.0. = 166,84 [kW], Tz/Tp = 130/65 [°C], tz/tp = 85/60 [°C] Δpś/Δpi = 15,0/15,0 [kPa] 

POZ.2 

Wymiennik płytowy c.w. skręcany firmy:                                                                                   

 -Alfa Laval typu TL3-BFG/16-0.4 lub                                                                                 

 -TARET /TRANTER-SWEP/ typu GLP-008-M-5-SI-20                                                   

z izolacją, podstawą i kpl połączeń                                                                                                         

 Qc.w = 82,90 [kW], Tz/Tp = 65/35 [°C], tzw/tCw = 10/55 [°C] Δpś/Δpi = 10,0/10,0 [kPa] 

 

Czy zaoferowany wymiennik ma pozostać w kolumnie, a nieprawidłowy skreślony? Lub czy zaoferowany wymiennik 

ma być wpisany w kolnie równoważny zamiennik? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami oraz tak,- 
aby była ona czytelna i zrozumiała dla Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować urządzenie 
równoważne w kolumnie o nazwie „* Równoważny zamiennik”. 

 

http://www.lpec.pl/


Powyższe zapisy stanowią integralną część SWZ (Nr sprawy: NZ7-241A-12.32/19) 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 NZ7 a/a. 
 

http://www.lpec.pl/

