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Szczecin, dnia 26.02.2020 r. 

Odpowiedzi na pytanie – część 1 

Modyfikacja zapisów SIWZ  

 

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

ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin informuje, iż wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców na 

które Zamaw3iający udzielna następującej odpowiedzi oraz 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 dokonuje modyfikacji zapisów w SIWZ, w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie sieci ciepłowniczej wysokich 

parametrów do osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie wraz 

z układem pompowni” 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania dokumentacji technicznej  30.10.2020r. 

na 28.02.2021 r. oraz wykonanie zadania z 10.07.2021r. na 31.12.2021r. 

Odpowiedź. 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany terminów wykonania dokumentacji projektowej 

i robót budowlanych, o które wnosi Wykonawca. W opinii Zamawiającego określone w SIWZ 

terminy są wystarczające zarówno na wykonanie dokumentacji projektowej jak i robót 

budowlanych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w punkcie 2 paragrafu 10 projektu 

umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWIZ, przewidziano możliwość warunkowego  

i w uzasadnionych okolicznościach przekazania Wykonawcy placu budowy w sytuacji, gdy ten 

dysponuje tylko częścią gotowej i przyjętej bez zastrzeżeń Dokumentacji Projektowej na dany 

Etap Robót Budowlanych, pod warunkiem, iż Wykonawca dysponuje pozwoleniem na budowę 

bądź przyjętym bez sprzeciwu zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę 

umożliwiającymi rozpoczęcie budowy dla tego Etapu. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o przesłanie załączników do przetargu w formie edytowalnej. 

 

Odpowiedź. 
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W odpowiedzi na powyższe zapytanie, Zamawiający informuje, iż przesyła załączniki w formie 

edytowalnej oraz ponadto publikuje załączniki na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 

platformie SmartPZP.  

 

 

I. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w pkt. 10.4, 11.8, 17,8 oraz 19, w następujący sposób: 

Pkt. 10.4 

10.4 Wniesienie wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

a)  Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców składane jest 

wadium. Zamawiający wymaga, aby w treści gwarancji znalazło się wymienienie 

wszystkich konsorcjantów, bądź wskazanie, iż gwarancja zostaje wniesiona w 

imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, reprezentowanych przez jednego z wykonawców. 

b)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich 

suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku 

zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego 

wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione. 

 

 

Pkt. 11.8 

 
11.8 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub 

bankowej , w treści gwarancji nie powinny znajdować się zapisy w zakresie klauzuli 

identyfikacyjnej (weryfikacji podpisów) powodujące, iż Zamawiający nie będzie mógł z takiej 

gwarancji skorzystać w sposób taki sam, jak z formy bezgotówkowej. 

 

II. W związku z powyższym Zamawiający, dokonuje zmiany terminu składania ofert 

z 04.03.2020r. na 06.03.2020r. oraz zmiany zapisów pkt. 17.8 oraz 19 SIWZ, 

w następujący sposób: 

 

Pkt. 17.8 SIWZ 

Było: 
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17.8 Termin składania ofert to 04.03.2020 r., godz. 1300 

 

 

Powinno być: 

„ 17.8 Termin składania ofert to 06.03.2020 r., godz. 1300” 

 

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 

04.03.2020 r., godz. 1315 

 

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 

06.03.2020 r., godz. 1315” 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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