
 

 

Nr sprawy: NZ7-241A-9/19      Lublin dnia 06.02.2019 r. 

 
Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń ciepłowniczych na podstawie umów ramowych z podziałem na 
trzy zadania: 
Zadanie Nr 1 – Dostawa wymienników płytowych; 
Zadanie Nr 2 – Dostawa naczyń wzbiorczych; 
Zadanie Nr 3 – Dostawa filtroodmulników. 
Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot zamówienia 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: 29.01.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, 
zakładka/Przetargi → Przetargi/ pod nr sprawy: NZ7-241A-9/19.   
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający informuje, że w dniu 
05.02.2019 r. (L.dz. 588/19) wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. 

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

 
Pytanie Nr 1 (L.dz. 588/19) 

W opisie postępowania czytamy, iż jego przedmiotem są skręcane wymienniki płytowe. 
W załączniku 1A formularz podzielony jest na 2 części, z których 1. dotyczy wymienników lutowanych, a 2. 
skręcanych, przy czym na dole strony widnieje informacja o konieczności wypełnienia wszystkich pól. 
Proszę o określenie czego dotyczy 1. część postępowania Nr sprawy:NZ7-241A-9/19. 
 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający informuje, że Zadanie Nr 1 „Dostawa wymienników płytowych” dotyczy wymienników 
płytowych lutowanych oraz  skręcanych. 
 

Pytanie Nr 2 (L.dz. 588/19) 

Czy mogłabym prosić o przesłanie listy referencyjnej firm, urządzeń i armatury dopuszczonej do stosowania w 
LPEC S.A.? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że Lista referencyjna firm, urządzeń i armatury dopuszczonej do stosowania w 
LPEC S.A. stanowi załącznik do "Wytycznych projektowania węzłów cieplnych" i znajduje się na stronie 
www.lpec.pl w zakładce "Przetargi".  

 
 
 

 

Powyższe zapisy stanowią integralną część SWZ (Nr sprawy: NZ7-241A-9/19) 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 Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty; 
1 x NZ7 a/a. 
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