Szczecin, dnia 31.10.2018 r.
Pytania i odpowiedzi – część V

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje
o modyfikacji zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu
przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu
Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7”,

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej: SIWZ):

I.

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską w pkt. 8.1 lit b) tiret 15 SIWZ,
dotyczącą

instrukcji

wypełniania

Jednolitego

Europejskiego

Dokumentu

Zamówienia (JEDZ)
Było:
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej –
informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca,
które podać należy w Części IV lit. B (pkt 5) JEDZ;
Powinno być:
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej –
informacja nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie
i wszystkie zdarzenia. Posiadaną informację należy podać w Części IV lit. B (pkt 5) JEDZ.

Zamawiający, informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęły zapytania, dotyczące
zapisów zawartych w projekcie umowy, na które udziela następujących odpowiedzi:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania w sprawie
zapisów zawartych we wzorze umowy:
Pytanie 11:
par.2 ust. 10 – wnosimy o zmianę terminu na powiadomienie z zapisu: „z minimum trzy
dniowym wyprzedzeniem” na zapis: minimum z trzy dni robocze, gdyż powiadomienie z piątku
na poniedziałek może być zbyt krótkie.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż dokonuje zmiany zapisu we wzorze
umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, w par 2 ust. 10, w następujący sposób:
Było:
10. Nie później niż 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji kontraktu,
na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania
powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty
elektronicznej.
Powinno być:
„10. Nie później niż 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji kontraktu,
na którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania
powiadomi Wykonawcę minimum trzy dni robocze przed, za pomocą poczty elektronicznej”.
Pytanie 12:
par. 15 ust. 2 pkt 3) wnosimy o wprowadzenie minimalnej wartości przekroczenia terminu, np.
30 dni.
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Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie, informuje, iż doprecyzowuje zapis w par 15 ust. 2 pkt
3), który otrzymuje następujące brzmienie:
Było:
3) Wykonawca nie wykonał w terminie zobowiązania określonego w § 2.
Powinno być:
„3) Wykonawca nie wykonał w terminie zobowiązania określonego w § 2 ust. 3

Powyższe zmiany nie powodują modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska
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