Szczecin, dnia 06.11.2018 r.
Pytania i odpowiedzi – część I
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.:

„Opracowanie

dokumentacji

projektowej

i

przebudowa

sieci

cieplnej

wysokich

parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15–
Zestaw 6 i 4”

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:
Pytanie 1:
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 zmianę zapisów we wzorach
umów (zał. 8.1, 8.2, 8.3) 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 2:
par. 15 ust. 4 – Zamawiający obciąży kosztami wykonania zastępczego. Co z wynagrodzeniem
za wykonane prace? Zapis jest niejasny w tym względzie.
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie, informuje, iż koszty wykonania zastępczego,
o którym mowa w Par. 15 ust. 4 stanowią odszkodowanie z tytułu zastępczego zaspokojenia
świadczenia, tj. odszkodowanie za szkodę, którą zamawiający poniesie z tytułu niewykonania
przez wykonawcę zamówienia/części zamówienia.
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Pytanie 3:
Jeżeli Wykonawca zamierza wystartować zarówno w Części I, Części II oraz Części III, czy na
okazanie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - może przedstawić te same referencje i te same
osoby dla każdej części?
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie, informuje, iż dopuszcza możliwość, aby zostały
złożone w postępowaniu przez Wykonawcę te same referencje i osoby dla każdej części.

Pytanie 4:
Czy startując w przetargu na każdą z trzech części, wystarczy przesłać dokument JEDZ tylko
raz, czy na każdą cześć oddzielny JEDZ? Czy w formularzu JEDZ zaznaczyć, której części (I, II
lub III) dotyczy JEDZ?
Odpowiedź4
Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie, informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod
adresem: https://www.uzp.gov.pl/wyszukiwarka?query=instrukcja+sk%C5%82adania+JEDZ&Szukaj=
została zamieszczona Instrukcja wypełniania oraz składania Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z
którą należy wypełnić i złożyć przedmiotowy dokument.

Pytanie 5:
Prosimy o przesłanie w formie edytowalnej załączników do ww. przetargu tj.
- załącznik nr 1 - formularz oferty,
- załącznik nr 1a.3 - formularz cenowy dla Części III,
- załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót budowlanych,
- załącznik nr 4 - wykaz wykonanych usług,
- załącznik nr 5 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
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zamówienia,
- załącznik nr 6 -wzór listy podmiotów należących do grupy kapitałowej,
- załącznik nr 7 -wzór zobowiązania do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie, informuje iż przychyla się do prośby jednego
z Wykonawców i opublikował wskazane załączniki w formie edytowalnej na stronie internetowej
pod adresem: www.sec.com.pl

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

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska
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