Szczecin, dnia 08.06.2021 r.

Pytanie i odpowiedzi – Część II
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 nr 6:
Mając na uwadze zapis SWZ pkt. 7.1 ppkt. 4) a) i. opisujący warunek w zakresie
doświadczenia, jakie zostanie uznane za spełnione (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert)

oraz zapis SWZ 9.8 pkt.1) dotyczący środków

dowodowych tj. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie w
ostatnich 5 lat
w myśl Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy poz. 2415 z dn.
30.12.2020r. par. 9 ust. 4 pkt. 1) które mówi:
„W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający
może dopuścić, aby wykaz:
1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie
dłuższym niż ostatnie 5 lat”
prosimy o wyrażenie zgody, aby wykonawcy mogli legitymować się robotami budowlanymi
opisanymi w SWZ wykonanymi w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert.
Zamawiający zapewni się sobie w ten sposób odpowiedni poziom konkurencji, zwiększając
liczbę potencjalnych wykonawców mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany następujących
zapisów SWZ:
pkt. 7.1 ppkt. 4) a) i. SWZ nadając mu nowe brzmienie o treści:
„w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na
budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej albo przyłącza preizolowanego w terenie
zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej 200 mm i łącznej długości co najmniej
150 mb”
oraz pkt. 9.8 pkt.1) nadając mu nowe brzmienie o treści:
„wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający zaakceptuje robotę budowlaną spełniającą wymóg SWZ pkt. 7.1 ppkt. 4) a)
i., która została odebrana protokołem odbioru częściowego (prace wykonano dla SEC Sp.
z o.o.) ?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż w zakresie warunku wiedzy
i doświadczenia w zakresie prac wykonywanych poprzednio dla SEC Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu wykonywana będzie
indywidualnie na podstawie wiedzy jaką posiada zamawiający.

Pytanie nr 8:
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 lub na pytanie 2 prosimy o zmianę zapisu
SWZ pkt. 7.1 ppkt. 4) a) i.

z zapisu:

„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na
budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej albo przyłącza preizolowanego w terenie
zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej 200 mm i łącznej długości co najmniej
150 mb,”

na zapis:
„w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia polegające na
budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczej albo przyłącza preizolowanego w terenie
zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej 150 mm i łącznej długości co najmniej
150 mb,”
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 6 zmienił
treść SWZ
Powyższe zmiany skutkują koniecznością modyfikacji ogłoszenia w zakresie terminu
składania ofert z 23.06.2021 r. na 28.06.2021 r.. W związku z tym, ulegają zmianie zapisy
pkt. 14.1, 15.1 oraz 20.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, godzina pozostaje bez
zmian.
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ w sposób następujący:
15.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:
15.1

Termin składania ofert to 28.06. 2021r., godz. 13:00

Pkt 14.1 otrzymuje nowe brzmienie:
14.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert
tj. do dnia 25.09.2021 r.
Pkt. 20.1 otrzymuje nowe brzmienie:
20.1.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2021 r. o godz. 13:15.
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