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Szczecin, dnia 29.07.2020 r. 

 

Modyfikacja zapisów SIWZ  

i odpowiedź na pytanie – część I 

 

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 wpłynęło zapytanie na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi oraz 

dokonuje modyfikacji zapisów w SIWZ, 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 1: 

Informujemy, że załączone do dokumentacji zatwierdzenia czasowych organizacji ruchu straciły 

ważność. Prosimy o informację czy Zamawiający wystąpił o ich przedłużenie?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż we wzorze umowy § 1ust. 13 umieścił 

zapis, dotyczący ważności dołączonych projektów organizacji ruchu, o treści: 

 
13. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca dokona aktualizacji i zatwierdzenia projektów 

organizacji ruchu stosownie do zleconego zakresu prac budowlanych. Ponadto dla 

wykonania prac w obrębie pasa drogowego, Wykonawca uzyska decyzję ZDiTM Szczecin 

na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie opłaty z tego 

tytułu wynikające obciążają Wykonawcę. 

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w pkt. 17,8, 19 oraz we wzorze umowy w § 10, który stanowi załącznik 

nr 7 do SIWZ. 
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I. Zamawiający, dokonuje zmiany terminu składania ofert z 18.08.2020r. na 02.09.2020r. oraz 

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

 

Pkt. 17.8 SIWZ 

Było: 

17.8 Termin składania ofert to 18.038.2020 r., godz. 1300 

 

 

Powinno być: 

„ 17.8 Termin składania ofert to 02.09.2020 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 

18.08.2020 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 

02.09.2020 r., godz. 1115” 

 

II. Zamawiający, dokonuje zmianę zapisów § 10 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 7 
do umowy, w następujący sposób: 

 

Dodając ust. 6 o brzmieniu: 

„6. Wykonawca jest zobowiązany do dołączania do każdej z faktur rozbicia kosztów na 

roboty wykonane w danym punkcie / komorze dla każdej branży”. 

 

Pozostała chronologia numeracji w § 10 wzoru umowy ulega zmianie (ust 6 otrzymuje numer 7 
i kolejno aż do 25). 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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