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Szczecin, 25 czerwca 2019 r.
odpowiedzi na pytania - Część I

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. (Zamawiający) informuje, że od jednego
z Wykonawców wpłynęło zapytanie, dotyczące postępowania w trybie przetargu
nieorganicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej
wysokich parametrów zgodnie z załączonymi PFU - S14, S17, S23, S26, S29, S33 - Zestaw
11”, o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
Z powodu licznych ogłoszonych postępowań, a także przypadający w tym czasie okres urlopowy,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.07.2019r., co
umożliwi nam przygotowania profesjonalnej, poprawnej merytorycznie, wyczerpującej i przede
wszystkim konkurencyjnej dla Państwa oferty.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przesunięcie terminu
składania ofert na dzień 04.07.2019 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2019 r. do godz. 1300, a otwarcie
odbędzie się w dniu 04.07.2019 r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Zbożowa 4, 70-653
Szczecin.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

W pkt 17.8 i 19 SIWZ wprowadza się następujące zmiany zapisów:
Było:
17.8.

Termin składania ofert to 27.06.2019 r., godz. 1300

Powinno być:
17.8.

Termin składania ofert to 04.07.2019 r., godz. 1300

Było:
19.

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
27.06.2019 r. o godzinie 1315.

Powinno być:
19.

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
04.07.2019 r. o godzinie 1315.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na powyższe zmiany dokonał modyfikacji
ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.
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