
 

 

Szczecin, dnia 12.10.2021 r. 

 

Odpowiedzi na pytania – część II 

 

Zamawiający, SEC Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowe 4, 70-653 

Szczecin, informuje, iż wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:  

 

„Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej 

współpracującej z istniejącym układem technologicznym w Ciepłowni w 

Łobzie” przy ul. Magazynowej 16, działka nr 776/52 obręb 3 w Łobzie. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną w formie dokumentów 

podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. w formie zaszyfrowanych plików 

PDF). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na złożenie ofert drogą elektroniczną (email) w 

formie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym z uwagi na 

możliwość wystąpienia nieprawidłowości związanych z bezpiecznym przekazaniem oferty i 

zbyt wczesnym zapoznaniem się z jej treścią przez osoby niepowołane. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w sytuacji, gdy wykonawca dysponuje dokumentem 

wymaganym w postępowaniu wyłącznie w formie elektronicznej (potwierdzenie z banku, 

referencje, itp.) dopuszczalne jest wydrukowanie takiego dokumentu oraz poświadczenie go 

za zgodność z oryginałem. 

Pytanie 3: 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 29.10.2021 r.  Zmiana terminu składania 

umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert uwzględniających wyjaśnienia i zmiany w SWZ 

oraz lepsze dostosowanie ofert do wymagań Zamawiającego. 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na powyższą prośbę dokonuje zmiany terminu 

składania ofert na 22.10.2021 r. godz. 13:00.  

 

W związku z powyższym Zamawiającym dokonuje zmian w następujących zapisach: 

W SWZ dla zapytania ofertowego: 

a) w pkt. 16 ppkt. 16.1. dokonuje następującej zmiany: 

Było: 

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – SEC Energia Sp. z o.o., ul. 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-

15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2021 r. do godziny 13:00. 

 

Jest: 

16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – SEC Energia Sp. z o.o., ul. 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-

15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 r. do godziny 13:00. 

 

b) W pkt. 16 ppkt. 16.2. dokonuje następującej zmiany: 

Było: 

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia 

koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „SEC Energia Sp. z o. o., ul. 

Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie zadania pn.: „Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej 

współpracującej z istniejącym układem technologicznym w Ciepłowni w Łobzie”, 

 

Nie otwierać przed dniem: 15.10.2021 r. godzina 13:30. 

 

Jest: 

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia 

koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „SEC Energia Sp. z o. o., ul. 

Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. Oferta w postępowaniu na: „Przedmiotem zamówienia jest 



 

 

wykonanie zadania pn.: „Dostawa i zabudowa wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej 

współpracującej z istniejącym układem technologicznym w Ciepłowni w Łobzie”, 

 

Nie otwierać przed dniem: 22.10.2021 r. godzina 13:30. 

 

c) W pkt. 18 dokonuje następującej zmiany: 

Było: 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  SEC Energia Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 

70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 15.10.2021r. o godzinie 

13:30. 

 

Jest: 

18. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  SEC Energia Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 

70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, wejście B, w dniu 22.10.2021r. o godzinie 

13:30. 

 

 

Sporządziła: Paulina Zawistowska 


