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Szczecin, 14 czerwca 2018 r. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: W/17 i W/18 

 

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, iż w 

odpowiedzi na zapytanie od jednego z Wykonawców dokonuje modyfikacji  w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: 

„Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - zaprojektowanie oraz budowa”. 

 

Pytanie 1: 

Po dokładnym rozeznaniu stanu istniejącego u odbiorcy ciepła, w dokumentacji dotyczącej 

przetargu na „ Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18- zaprojektowanie oraz budowa” nie 

podano pełnych danych technicznych pozwalających na prawidłowe zaprojektowanie oraz 

wykonanie węzłów i przyłączy cieplnych. Szczególnie chodzi o zapotrzebowanie ciepła dla 

węzłów cieplnych przy ul. Piastów oraz Szwoleżerów w Szczecinie. W dokumentacji podano tylko 

średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. natomiast bardzo ważne i max zapotrzebowanie 

godzinowe na ciepłą wodę. Parametr ten decyduje o wielkości węzła, rodzaju i średnicy 

rurociągów. Pilnie prosimy o uzupełnienie tych danych. 

 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonał uzupełnienia (modyfikacji) 

dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

https://sec.com.pl/ogoszenia/zamowienia-publiczne/rozdzielenie-wzow-grupowych-w-17-w-18-

zaprojektowanie-oraz-budowa_2 o załączniki zawierające wskazane parametry techniczne 

zamieszczone w folderze o nazwie „dokumentacja techniczna – uzupełnienie” 

 

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunkówa. 

Zamówienia we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, w następujący 

sposób, iż: 

Do § 16 ust. 2 pkt. I.3 dodaje się lit. e) o brzmieniu: 

https://sec.com.pl/ogoszenia/zamowienia-publiczne/rozdzielenie-wzow-grupowych-w-17-w-18-zaprojektowanie-oraz-budowa_2
https://sec.com.pl/ogoszenia/zamowienia-publiczne/rozdzielenie-wzow-grupowych-w-17-w-18-zaprojektowanie-oraz-budowa_2
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e) w przypadku opóźnień w realizacji umów przyłączeniowych lub wystąpienia innych 

okoliczności spowodowanych winą Odbiorcy, jeżeli będą miały one wpływ na 

realizację Umowy z Wykonawcą; 

 

§ 16 ust. 2 pkt. IV otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

IV. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności:- 

a)  na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b)  w przypadku zmian w realizacji innych umów realizowanych przez Zamawiającego, w 

szczególności umów przyłączeniowych, jeżeli będą miały one wpływ na realizację Umowy z 

Wykonawcą; 

  
Powinno być: 

IV. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności:- polegająca w szczególności 

na zmianie lub zwiększeniu ilości płatności częściowych 

a) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 

wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) w przypadku zmian w realizacji innych umów realizowanych przez Zamawiającego, w 

szczególności umów przyłączeniowych, jeżeli będą miały one wpływ na realizację Umowy z 

Wykonawcą; 

c) w przypadku opóźnień w realizacji umów przyłączeniowych lub wystąpienia innych 

okoliczności spowodowanych winą Odbiorcy, jeżeli będą miały one wpływ na realizację 

Umowy z Wykonawcą; 

 

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie 

terminu składania ofert.  

II. W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w następujący sposób: 

Było: 

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2018 r. do 

godziny 1300 
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Powinno być: 

17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2018 r. do 

godziny 1300 

Było: 

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez 

uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 001 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: „Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - 

zaprojektowanie oraz budowa”. 

Nie otwierać przed dniem: 22.06.2018 r. godzina 1330”. 

Powinno być: 

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez 

uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: „Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - 

zaprojektowanie oraz budowa”. 

 Nie otwierać przed dniem: 26.06.2018 r. godzina 1330”. 

Było: 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, 

w dniu 22.06.2018 r. o godzinie 1330 

Powinno być: 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  Szczecińskiej Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, 

wejście B, w dniu 26.06.2018 r. o godzinie 1330 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


