
  

 

Szczecin, dnia 09.11.2018 r. 

 

Pytania i odpowiedzi – część II 

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): 

 

 

Zamawiający, informuje, że od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie, dotyczące 

przedłużenia terminu składania ofert, na które udziela następującej odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 16.11.2018 r. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie, informuje iż z uwagi na ustanowienie dnia 

12.11.2018r. dniem wolnym od pracy, przychyla się do prośby jednego z Wykonawców 

przesunięcia terminu składania ofert, wyznaczając nowy termin składania ofert na 16.11.2018 r. 

 

W związku z powyższym, zmianie ulegają zapisy pkt. 17.1, 17.2 oraz 19 SIWZ: 
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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 14.11. 2018 r. 

do godziny 1300 

 

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 16.11. 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 – 653 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: „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”. 

Nie otwierać przed dniem: 16.11. 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: „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”. 

Nie otwierać przed dniem: 16.11. 2018 r. godzina 1330”. 

 

Było: 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
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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 14.11.2018 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 16.11.2018 r. o godzinie 1330 

 

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu składania 

ofert.  

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


