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Szczecin, dnia 02.06.2021 r. 

 

Pytanie i odpowiedzi – 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. 135 ust. 2 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, 

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 1: 

Prosimy o udostępnienie załączników nr 1-6 do SWZ w formie edytowalnej Word celem ich 

poprawnego uzupełnienia i dołączenia do oferty Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał uzupełnienia Załączników w formie edytowalnej. 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji o Wzór oświadczenia wykonawcy o 

aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 9.2 pkt 7 SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje uzupełnienia udostępnionej dokumentacji o 

Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w 9.2 pkt 7 SWZ. 

Pytanie nr 3:  

Prosimy o informację, czy w 9.11 SWZ wystąpiła pomyłka pisarska i Zamawiający wymagać 

będzie od podmiotu udostępniającego zasoby dokumentów wskazanych w 9.2 czy 9.3 SWZ. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dokonuje sprostowania pkt 9.11 SWZ, który prawidłowo 

brzmi: 

9.11 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 3) i 4) na zasadach określonych 

w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o 

których mowa w pkt 9.2 lub 9.3 (w przypadku podmiotów zagranicznych) SWZ, dotyczących 

tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 lub 9.3 SWZ wykonawca 

będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 

dni, określonym w wezwaniu wystosowanym. 

  

Pytanie nr 4: 

Prosimy o informację, na jakim etapie Zamawiający może żądać przedstawienia przez 

Wykonawcę dokumentów wskazanych w 9.7 i 9.8 SWZ: wraz z ofertą czy na wezwanie po 

złożeniu oferty. 

Odpowiedź: 

Dokumenty wskazane w pkt 9.2, 9.3., 9.7. oraz 9.8 SWZ składane są na wezwanie 

Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni 

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o poprawienie błędu w 32.9 pkt 2 SWZ związanego ze zwrotem zabezpieczenia po 

upływie okresu rękojmi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje sprostowania zapisu, który otrzymuje brzmienie: 

32.9 Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości liczoną od dnia podpisania protokołu końcowego. 

  

I jest tożsamy z § 11 ust. 7 wzoru umowy- Załącznika nr 7 do SWZ. 
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Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał uzupełnienia treści w Pkt. 14.1 SWZ, 

w sposób następujący: 

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

do dnia 20.09.2021 r. 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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