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Szczecin, dnia 26.08.2020 r. 

 

odpowiedzi na pytania – część IV 

 

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 

ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: tekst jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), 

informuje, iż wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi, 

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Budowa układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczych 

w kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą 

teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz przebudową komór ciepłowniczych” 

 

 

Pytanie nr 6: 

Dot. Komora D43 ul. Rugiańska: 

Informujemy, że komora jest w bardzo złym stanie technicznym (wystające zbrojenie w płycie 

stropu, odpadający beton). 

Stwierdziliśmy brak części komory o wym. 1,95x2,00 m, w której wg dokumentacji projektowej 

mają być zamontowane zawory kulowe do wspawania dn 300 pełnoprzelotowe. Nadto 

stwierdziliśmy, że w komorze wykonuje prace inna firma, której najprawdopodobniej zakres 

pokrywa się z naszym. 

Prosimy o informację jaki fatycznie zakres jest do wykonania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż budowa układu regulacji ciśnienia 

w komorze D43 przy ul. Rugiańskiej nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym 

(powyższe dotyczy robót dla wszystkich branż). Zamawiający dokonał modyfikacji dokumentacji 

przetargowej w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 7: 

Dot. Komory A52: 

Czy jest już wykonane przyłącze elektryczne ZK do komory A52? Czy szafka elektryczna stoi już 

przy ścianie komory zgodnie z umowa zawartą z ENEA? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż obecnie trwają jeszcze prace po stronie 

spółki ENEA. Zamawiający przewiduje, że prace po stronie ENEA zakończą się do momentu 

rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego. Potwierdzamy szafka elektryczna 

będzie posadowiona przy ścianie komory A52. 

 

I. Zamawiający, dokonuje zmiany terminu składania ofert z 02.09.2020r. na 07.09.2020r. oraz 

zmiany zapisów pkt. 17.8 oraz 19 SIWZ, w następujący sposób: 

 

Pkt. 17.8 SIWZ 

Było: 

17.8 Termin składania ofert to 02.09.2020 r., godz. 1100 

 

 

Powinno być: 

„ 17.8 Termin składania ofert to 07.09.2020 r., godz. 1100” 

 

Pkt. 19 SIWZ 

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 

02.09.2020 r., godz. 1115 

 

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 

07.09.2020 r., godz. 1115” 
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