
  
 

Strona 1 z 3 
 

Szczecin, dnia 07.07.2021 r. 

Pytania i odpowiedzi – Część VII 

 

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

ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137. Ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

informuje, iż wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi 

i dokonuje modyfikacji zapisów SWZ, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Przebudowa sieci ciepłowniczej wzdłuż ulicy Ku Słońcu, Tenisowej od komory K14 w ul. 

Ku Słońcu do sieci preizolowanej w ul. Tenisowej w Szczecinie”. 

 

Pytanie 63 

Proszę o informację kto ponosi  (Zamawiający czy Wykonawca) opłatę lokalizacyjną za zajęcie 

terenu w czasie realizacji prac - Umowa udostępnienia gruntu nr 145/20 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje iż, koszty wynikające z opłaty lokalizacyjnej za 

zajęcie terenu w czasie realizacji prac  objętych ww. Umową ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 64 

Proszę o informację kto ponosi  (Zamawiający czy Wykonawca) opłatę lokalizacyjną za zajęcie 

terenu w czasie realizacji prac  - Umowa udostępnienia gruntu nr 146/20 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje iż, koszty wynikające z opłaty lokalizacyjnej za 

zajęcie terenu w czasie realizacji prac objętych ww. Umową ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 65 
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Proszę o informację kto ponosi  (Zamawiający czy Wykonawca) opłatę lokalizacyjną za zajęcie 

terenu w czasie realizacji prac  - Porozumienie ze Szczecińska Spółdzielnią Mieszkaniowa z dnia 

05.10.2018 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje iż, koszty wynikające z opłaty lokalizacyjnej za 

zajęcie terenu w czasie realizacji prac objętych ww. Porozumieniem ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 66 

Proszę o dostarczenie załączników do Porozumienia ze Szczecińska Spółdzielnią Mieszkaniowa 

z dnia 05.10.2018 celem ustalenia gdzie są odcinki odc. C1-C2 i C3-C4 na których zgodnie z 

porozumieniem ma być zastosowane przejście bezwykopowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że porozumienie dotyczy róznych zadań . Powyższy zapis znajdujący się 

w poroizumieniu nie dotyczy zadania S1.  

 

Pytanie 67 

Proszę o informację kto wpłaca kaucję 3.000zł do SM Politechnik (Zamawiający czy Wykonawca) 

oraz ile miejsc postojowych należy zapewnić. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje iż, koszty wynikające z kaucji ponosi 

Wykonawca. Ilość miejsc postojowych należy uzgodnić na etapie wykonastwa z SSM. 

 

Pytanie 68 

Proszę o informację kto ponosi  (Zamawiający czy Wykonawca) opłatę do Wspólnoty Kasprzaka 

2, 4, 6, 8 (DTK KUPIEC) w kwocie 12.000zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje że, opłatę ponosi Wykonawca. 
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Pytanie 69 

Proszę o informację czy są jakieś ustalenia, zgody, opłaty na działki: 

7/4, 7/5, 7/6, 43, 9/20, 74/3, 83/8, 92, 83/7, 88/2, 69/15, 89, 39, 2/30, 3/9, 2/33 i 10/14. Jeśli tak 

proszę o ich dosłanie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dołączył Załącznik w postaci tabeli, w której są wypisane wszystkie 

umowy oraz zgody, Powyższe stanowią również załączniki do projektu, w których można sprawdzić 

wysokość opłat oraz warunki zajęcia działek. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert z 09.07.2021 na 

14.07.2021 oraz następujące zapisy pkt. 14.1, 15.1, 20.1 oraz 21.2 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, godzina pozostaje bez zmian. 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w sposób następujący: 

Pkt 14.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

14.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do 

dnia 11.10.2021 r. 

 

15.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

15.1 Termin składania ofert to 14.07. 2021r., godz. 13:00 

 

Pkt. 20.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

20.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2021 r. o godz. 13:15 

 

Pkt. 21.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

21. 2 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.10.2021 r. 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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