
 

  

Szczecin, 04 sierpnia 2020 r 

  

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że od Wykonawców 

wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „Projekt 

i Budowa Układu podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w 

kierunku ulicy Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie”, o treści jak poniżej, na które 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi. W konsekwencji został też wyznaczony 

nowy termin składania ofert oraz został dodany zapis o możliwości złożenia oferty 

wariantowej. 

Pytanie 20: 

Ze względu na czynności administracyjne (uzgodnienia oraz ewentualne pozwolenie na 

budowę )wnioskujemy o wydłużenia czasu realizacji inwestycji na 25 tygodni od dnia 

podpisania umowy na realizacje inwestycji. 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji całego zadania do 22 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 16 tygodni na część projektową i pozwolenia, 6 tygodni na wykonanie 

instalacji. 

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji następujących zapisów w Zaproszeniu i SIWZ: 

1) W Zaproszeniu, pkt. 3, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki sposób, że: 

Było:  

3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) Termin zakończenia prac projektowych – 16 października 2020r. 
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b) Termin zakończenia całości przedmiotu umowy  wraz z przekazaniem 

dokumentacji powykonawczej do dnia – 27 listopada 2020r. 

Jest: 

3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) 22 tygodnie na wykonanie całego zadania od dnia podpisania umowy, w tym: 

• 16 tygodni na projekt i uzgodnienia, 

• 6 tygodni na wykonawstwo wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej. 

 

2) W SIWZ, pkt. 6. ppkt. 6.1, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki sposób, 

że: 

Było: 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

a) Termin zakończenia prac projektowych – 16 października 2020r. 

b) Termin zakończenia całości przedmiotu umowy  wraz z przekazaniem 

dokumentacji powykonawczej do dnia – 27 listopada 2020r. 

Jest: 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

a) 22 tygodnie na wykonanie całego zadania od dnia podpisania umowy, w tym: 

• 16 tygodni na projekt i uzgodnienia, 

• 6 tygodni na wykonawstwo wraz z przekazaniem dokumentacji 

powykonawczej. 

 

 

 

 

 



 

Strona 3 z 5 
 

3) W Zaproszeniu, pkt. 5, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki sposób, że: 

Było: 

3. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2020r. do godz. 13:15 

w siedzibie SEC Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin (Parter, Biuro Obsługi Klienta 

– Kancelaria od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30). 

 

Jest: 

3. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2020r. do godz. 13:15 

w siedzibie SEC Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin (Parter, Biuro Obsługi Klienta 

– Kancelaria od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30)., 

 

 

4) W SIWZ, pkt. 16, ppkt. 16.1, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki 

sposób, że: 

Było: 

 16.1 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 17.08.2020 r. do godziny 

13:15. 

 

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: „Projekt i Budowa Układu 

podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy 

Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie”. 

Nie otwierać przed dniem: 17.08.2020 r. godzina 13:30. 
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Jest: 

16.1 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 21.08.2020 r. do godziny 

13:15. 

 

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: „Projekt i Budowa Układu 

podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy 

Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie”. 

Nie otwierać przed dniem: 21.08.2020 r. godzina 13:30. 

 

5) W SIWZ, pkt. 18, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki sposób, że: 

Było: 

18. 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 17.08.2020r. r. o godzinie 1330. 

 

Jest: 

18. 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 21.08.2020r. r. o godzinie 1330. 

 

 



 

Strona 5 z 5 
 

6) W SIWZ, pkt. 5 ppkt. 5.1, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki sposób, 

że: 

Było: 

5. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, to jest ofert przewidujących 

odmienny niż określony przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ sposób wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

Jest:  

5. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. 

5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych poprzez zastosowanie pomp o 

klasie sprawności IE5 jak również zastosowanie pomp o klasie sprawności IE3. Jeżeli ceny 

obu wariantów będą mieściły się w budżecie przeznaczonym przez Zamawiającego na 

realizację zadania, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta z najniższą ceną oferty 

z wykorzystaniem pomp o klasie sprawności IE5. Jednakże, w przypadku, kiedy ceny 

ofertowe będą wykraczać poza zaplanowany przez zamawiającego budżet (wszystkie lub 

w części), wówczas za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega również Załącznik nr 1 oraz 1a. Nowa wersja stanowi 

załącznik do niemniejszego pisma. Wykonawca może włożyć ofertę w dwóch wariantach bądź 

jednym wybranym. 

 

Sporządziła: Paulina Zawistowska 


