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Szczecin, dnia 07.05.2019 r. 

 

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

ul. Zbożowej 4, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje, 

iż wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców, w wyniku których jednocześnie Zamawiający 

dokonał modyfikacji zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

oraz w załącznikach w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:  

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich 

parametrów zgodnie z załączonymi PFU - Zestaw nr 8 - S7, S9,S10,S12,S13 oraz Zestaw 

nr 10 – S21, S22, S30, S36” 

 

Pytanie nr 1:  

Czy dla zadań wyszczególnionych w Części I, tj. zad. I (S7), zad. II (S9), zad. III (S10), zad. IV 

(S12), zad. V (S13) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów wykonania robót 

budowlanych o 4 m-ce w stosunku do terminów wskazanych w SIWZ (dla zad I z 18 m-cy na 22 

m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad II z 18 m-cy na 22 m-ce licząc od podpisania umowy, 

dla zad III z 17 m-cy na 21 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad IV z 17 m-cy na 21 m-ce 

licząc od podpisania umowy, dla zad V z 17 m-cy na 21 m-ce licząc od podpisania umowy)? 

Pytanie nr 2: 

Czy dla zadań wyszczególnionych w Części II, tj. zad. VI (S21), zad. VII (S9), zad. VII (S22), 

zad. VIII (S30), zad. IX (S36) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminów 

wykonania robót budowlanych o 4 m-ce w stosunku do terminów wskazanych w SIWZ (dla zad 

VI z 22 m-cy na 26 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad VII z 14 m-cy na 18 m-ce licząc 

od podpisania umowy, dla zad VIII z 22 m-cy na 26 m-ce licząc od podpisania umowy, dla zad 

IX z 23 m-cy na 27 m-ce licząc od podpisania umowy)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytania, informuje, iż przychyla się do prośby 

Wykonawcy i wyraża zgodę na zmianę terminów wykonania robót budowalnych, jednocześnie 

https://sec.com.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-przebudowa-sieci-cieplnej-wysokich-parametrow-zgodnie-z-zac
https://sec.com.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-przebudowa-sieci-cieplnej-wysokich-parametrow-zgodnie-z-zac
https://sec.com.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-przebudowa-sieci-cieplnej-wysokich-parametrow-zgodnie-z-zac
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dokonując modyfikacji zapisów SIWZ oraz załączników. 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ) oraz załączników do SIWZ (wzór umowy dla część I nr 8.1 oraz części II nr 8.2). 

 

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 6.1 SIWZ, w następujący sposób: 

 

Było: 

 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

 

1) Część I: 

 

Zadanie I (S7) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy, 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 18 miesięcy od 

podpisania umowy 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 

od wykonania robót budowlanych 

 

Zadanie II (S9) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy, 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 18 miesięcy od 

podpisania umowy, 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 

od wykonania robót budowlanych 

Zadanie III (S10) - termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od 

podpisania umowy, 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 17 miesięcy od 

podpisania umowy, 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 

od wykonania robót budowlanych 

Zadanie IV (S12) - termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od 

podpisania umowy, 
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 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 17 miesięcy od 

podpisania umowy, 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 

od wykonania robót budowlanych 

 

Zadanie V (S13) - termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od 

podpisania umowy, 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 17 miesięcy od 

podpisania umowy, 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 

od wykonania robót budowlanych 

 

2) Część II: 

 

Zadanie VI (S21) - termin wykonania dokumentacji projektowej -  17 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 22 miesiące od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od 

zakończenia robót 

 

Zadanie VII (S22) - termin wykonania dokumentacji projektowej -  10 miesięcy od 

podpisania umowy 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 14 miesięcy od 

podpisania umowy 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od 

zakończenia robót 

 

Zadanie VIII (S30) - termin wykonania dokumentacji projektowej -  17 miesięcy od 

podpisania umowy 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 22 miesiące od 

podpisania umowy 
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- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od 

zakończenia robót 

 

Zadanie IX (S36) - termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od 

podpisania umowy 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 23 miesiące od 

podpisania umowy 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od 

zakończenia robót 

Powinno być: 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

 

1) Część I: 

Zadanie I (S7) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy; 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 22 miesiące od 

podpisania umowy; 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc 

od zakończenia robót; 

 

Zadanie II (S9) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy; 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 22 miesiące od 

podpisania umowy; 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc 

od zakończenia robót; 

 

Zadanie III (S10) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy; 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 21 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc 

od zakończenia robót; 
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Zadanie IV (S12) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy; 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 21 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc 

od zakończenia robót; 

 

Zadanie V (S13) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy; 

 - termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 21 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc 

od zakończenia robót. 

 

2) Część II: 

 

Zadanie VI (S21) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 17 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 26 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od 

zakończenia robót; 

 

Zadanie VII (S22) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 10 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 18 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od 

zakończenia robót; 

 

Zadanie VIII (S30) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 17 miesięcy od 

podpisania umowy; 
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- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 26 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od 

zakończenia robót; 

 

Zadanie IX (S36) - termin wykonania dokumentacji projektowej: 17 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy: 27 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 1 miesiąc od 

zakończenia robót. 

 

 

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 2 projektu umowy dla części I (załącznik 8.1 

do SIWZ), w następujący sposób: 

 

Było: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

1) Zadanie I (S7)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- 18 miesięcy od podpisania umowy 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- 1 miesiąc od wykonania 

robót budowlanych 

 

2) Zadanie II (S9)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- 18 miesięcy od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- 1 miesiąc 
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3) Zadanie III (S10)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- 17 miesięcy od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- 1 miesiąc  

 

4) Zadanie IV (S12)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 17 miesięcy od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- 1 miesiąc 

 

5) Zadanie V (S13)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 17 miesięcy od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc 

 

Powinno być: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

1) Zadanie I (S7)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 22 miesiące od podpisania umowy 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 
robót; 

 

2) Zadanie II (S9)  
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a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- 22 miesiące od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- 1 miesiąc od zakończenia 
robót; 

 

3) Zadanie III (S10)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy- 21 miesięcy od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej- 1 miesiąc od zakończenia 
robót; 

 

4) Zadanie IV (S12)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 21 miesięcy od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 
robót; 

 

5) Zadanie V (S13)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 12 miesięcy od podpisania 

umowy, 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 21 miesięcy od podpisania umowy, 

c) termin na wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 
robót; 

 

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 2 projektu umowy dla części II (załącznik 8.2 

do SIWZ), w następujący sposób: 

 

Było: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 
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1) Zadanie VI (S21):  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej -  17 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 22 miesiące od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

2) Zadanie VII (S22):  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej -  10 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 14 miesięcy od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

3) Zadanie VIII (S30):  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej -  17 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 22 miesiące od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

4) Zadanie IX (S36)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej -  17 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 23 miesiące od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

Powinno być: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

1) Zadanie VI (S21):  
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a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 26 miesięcy od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

2) Zadanie VII (S22):  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 10 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 18 miesięcy od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

3) Zadanie VIII (S30):  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 26 miesięcy od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

4) Zadanie IX (S36)  

a) termin wykonania dokumentacji projektowej - 17 miesięcy od podpisania 

umowy; 

b) termin wykonania budowy sieci i przyłączy - 27 miesięcy od podpisania umowy; 

c) termin wykonania dokumentacji powykonawczej - 1 miesiąc od zakończenia 

robót; 

 

Powyższe zmiany powodują modyfikację ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert oraz 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

IV. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 17.8 i 19 SIWZ, 
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w następujący sposób: 

pkt. 17.8 SIWZ 

Było: 

17.8 Termin składania ofert to 20.05.2019 r., godz.1300 

 

Powinno być: 

17.8 Termin składania ofert to 22.05.2019 r., godz.1300 

 

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 20.05.2019 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 

22.05.2019 r., godz.1315” 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 

 


		2019-05-07T13:02:01+0200




