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Szczecin, dnia 02.09.2021 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 Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, iż wpłynęły zapytania na które 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla 

przebudowy komór ciepłowniczych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z infrastrukturą 

sanitarną, teletechniczną, elektryczną i AKPiA” 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o  rozszerzenie zapisu  punktu 7.2. (4.1) a) dot. spełnienia warunku w zakresie wiedzy 

i doświadczenia w projektowaniu o możliwość legitymowania się doświadczeniem 

w projektowaniu kotłowni o kubaturze min. 15m3 wraz z systemem sterowania i wizualizacji. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu punktu 7.2. (4.1) a) o brzmieniu: 

 

„jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy komory 

ciepłowniczej o kubaturze min. 15 m³ wraz z systemem sterowania i wizualizacji” 

  

na zapis: 

  

„jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy komory 

ciepłowniczej  lub kotłowni  o kubaturze min. 15 m³ wraz z systemem sterowania i 

wizualizacji”. 

 

Prace projektowe związane z  kotłowniami  są niejednokrotnie bardziej skomplikowane niż 

prace projektowe związane z komorami ciepłowniczymi. 
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Zamawiający zmieniając zapis, zwiększy liczbę potencjalnych wykonawców mogących ubiegać 

się o przedmiotowe zamówienie, tym samym zwiększy konkurencyjność w postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuję, iż Przedmiotem Zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy podziemnych obiektów jakimi są wskazane 

w dokumentacji przetargowej komory ciepłownicze, dlatego też z uwagi na specyfikę 

planowanych prac nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu niniejszego punktu 7.2. (4.1) a) 

dotyczącego spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu 

o możliwość legitymowania się doświadczeniem w projektowaniu kotłowni o kubaturze min. 

15m3 wraz z systemem sterowania i wizualizacji 

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o  rozszerzenie zapisu  punktu 7.2. (4.1) a) dot. spełnienia warunku w zakresie wiedzy 

i doświadczenia w projektowaniu o możliwość legitymowania się doświadczeniem 

w projektowaniu ciepłowni  o kubaturze min. 15m3 wraz z systemem sterowania i wizualizacji. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu punktu 7.2. (4.1) a) o brzmieniu: 

 

„jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy komory 

ciepłowniczej o kubaturze min. 15 m³ wraz z systemem sterowania i wizualizacji” 

  

na zapis: 

  

„jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy komory 

ciepłowniczej  lub ciepłowni   o kubaturze min. 15 m³ wraz z systemem sterowania 

i wizualizacji”. 

  

Prace projektowe przy projektowaniu ciepłowni są o wiele bardziej złożone i skomplikowane niż 

prace projektowe związane z przebudową komór ciepłowniczych. 

Możemy wylegitymować się referencjami w zakresie projektowania jednej z 

najnowocześniejszych ciepłowni w Polsce. Zamawiający zmieniając zapis, zwiększy liczbę 

potencjalnych wykonawców mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. 

Prosimy o wyrażenie zgody na dokonanie przedmiotowej zmiany. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuję, iż Przedmiotem Zamówienia jest 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy podziemnych obiektów jakimi są wskazane 

w dokumentacji przetargowej komory ciepłownicze, dlatego też z uwagi na specyfikę 

planowanych prac nie wyraża zgody na rozszerzenie zapisu niniejszego punktu 7.2. (4.1) a) 

dotyczącego spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu 

o możliwość legitymowania się doświadczeniem w projektowaniu ciepłowni o kubaturze min. 

15m3 wraz z systemem sterowania i wizualizacji. 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


