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Szczecin, dnia 15.05.2019 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 wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców, w wyniku których jednocześnie Zamawiający 

dokonał modyfikacji zapisów we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 8.1 i 8.2 do SIWZ 

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 5 

W załącznikach nr 8.1 i 8.2 stanowiących Projekty Umów Zamawiający w § 7. pkt.7 określa: 

Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć 

Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię  zawartej  Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia w 

przypadku gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5 % Wynagrodzenia, w każdym zaś  

przypadku,  gdy  będzie  to  wartość  większa  niż  5  000  zł.". Wyżej wymieniona kwota jest 

naszym zdaniem zbyt niska i może powodować konieczność zawarcia kilkudziesięciu umów z 

podwykonawcami i dostawcami. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższej kwoty 

na 50 000 zł. 

  

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie, informuje, iż zmienia treść § 7. pkt.7 w załącznikach 8.1 

i 8.2 do SIWZ, stanowiących Wzory Umów nadając mu brzmienie: 

Było: 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia w przypadku gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5 % Wynagrodzenia, 

w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 5 000 zł . Przedłożona Umowa 

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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o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

Powinno być: 

„7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć 

Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię  zawartej  Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia w 

przypadku gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5 % Wynagrodzenia oraz w każdym 

przypadku, gdy  umowa o podwykonawstwo ma wartość większą niż 25 000,00 zł. Przedłożona 

Umowa o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawa.” 

 

I. Zamawiający dodał zapis w § 16 ust. 2 pkt II, ppkt. II.1 projektu umowy dla części I 

(załącznik 8.1 do SIWZ) o brzmieniu: 

h) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem lub zmianami w realizacji innych umów 

realizowanych przez Zamawiającego, w szczególności umów przyłączeniowych 

 

II. Zamawiający dodał zapis w § 16 ust. 2 pkt II, ppkt. II.1 projektu umowy dla części II 

(załącznik 8.2 do SIWZ) o brzmieniu: 

h) jeżeli będzie to spowodowane przedłużeniem lub zmianami w realizacji innych umów 

realizowanych przez Zamawiającego, w szczególności umów przyłączeniowych 

 

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 11 ust. 1 projektu umowy dla części I 

(załącznik 8.1 do SIWZ), w następujący sposób: 

Było: 

ZADANIE 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE I (S/7)   

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 
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c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Zadania I (suma)  
 

2) ZADANIE II (S/9) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa   

b) Roboty budowlane   

Łączna kwota Zadania II (suma)  
 

3) ZADANIE III (S/10) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa   

b) Roboty budowlane   

Łączna kwota Zadania III (suma)  
 

4) ZADANIE IV (S/12) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa   

b) Roboty budowlane   

Łączna kwota Zadania V (suma)  
 

5) ZADANIE V (S/13) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa   

b) Roboty budowlane   

Łączna kwota Zadania V (suma)  
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Powinno być: 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości ………………. (słownie: …………….) złotych netto wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, tj. ……………….  (słownie: …………….) złotych  brutto 

(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym: 

ZADANIE 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE I (S/7)   

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowlanych   

Łączna kwota Zadania I (suma)  
 

2) ZADANIE II (S/9) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   
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d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowlanych   

Łączna kwota Zadania II (suma)  
 

3) ZADANIE III (S/10) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a)  Dokumentacja projektowa   

b)  
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowlanych   

Łączna kwota Zadania III (suma)  
 

4) ZADANIE IV (S/12) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a)  Dokumentacja projektowa   

b)  
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowlanych   

Łączna kwota Zadania IV (suma)  
 

5) ZADANIE V (S/13) Kwota podana 
Kwota podana 
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w brutto w netto 

a) Dokumentacja projektowa   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowlanych   

Łączna kwota Zadania V (suma)  
 

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 11 ust. 1 projektu umowy dla części II 

(załącznik 8.2 do SIWZ), w następujący sposób: 

Było: 

ZADANIE 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE VI (S/21)   

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Zadania VI (suma)  
 

2) ZADANIE VII (S/22) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   
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b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Zadania VII (suma)  
 

3) ZADANIE VIII (S/30) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Zadania VIII (suma)  
 

4) ZADANIE IX (S/36) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Zadania IX (suma)  
 

 

Powinno być: 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości ………………. (słownie: …………….) złotych netto wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, tj. ……………….  (słownie: …………….) złotych  brutto 

(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym: 
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ZADANIE 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE VI (S/21)   

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowlanych   

Łączna kwota Zadania VI (suma)  
 

2) ZADANIE VII (S/22) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowlanych   

Łączna kwota Zadania VII (suma)  
 

3) ZADANIE VIII (S/30) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   
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b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowalnych   

Łączna kwota Zadania VIII (suma)  
 

4) ZADANIE IX (S/36) 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

a) Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej   

b) 
Dokumentacja projektowa kanalizacji 
teletechnicznej 

  

Łączna kwota Dokumentacji Projektowej   

c) Roboty budowlane – kanalizacja teletechniczna   

d) Roboty budowlane – sieć cieplna   

Łączna kwota Robót Budowalnych   

Łączna kwota Zadania IX (suma)  
 

 

 

Powyższe zmiany nie powodują modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert. 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


