
  

 

 

Szczecin, dnia 10.10.2018 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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), informuje 

o modyfikacji zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

w załącznikach w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:  

„Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych na Prawobrzeżu 

Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 - Zestaw nr 7” 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ) oraz projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ: 

 

 

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

Było: 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

 

Zadanie I-(S/5) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy 

od podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 21 miesięcy 

od podpisania umowy; 

Zadanie II-(S/19) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 
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- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 21 miesięcy 

od podpisania umowy; 

 

Zadanie III-(S/20) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

5 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 8 miesięcy od podpisania 

umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 9 miesięcy 

od podpisania umowy; 

Zadanie IV-(S/34) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

5 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 8 miesięcy od podpisania 

umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 9 miesięcy 

od podpisania umowy; 

Zadanie V-(S/35) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy 

od podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 21 miesięcy 

od podpisania umowy; 

Powinno być: 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

 

Zadanie I-(S/5) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy 

od podpisania umowy; 
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- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od 

terminu wykonania robót budowlanych. 

Zadanie II-(S/19) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od 

terminu wykonania robót budowlanych 

Zadanie III-(S/20) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

5 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 8 miesięcy od podpisania 

umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od 

terminu wykonania robót budowlanych 

Zadanie IV-(S/34) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 18 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od 

terminu wykonania robót budowlanych 

Zadanie V-(S/35) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy 

od podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od 

terminu wykonania robót budowlanych 

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 1 projektu umowy, poprzez dodanie 

ust. 8 o brzmieniu:  

„8. Koszt wody sieciowej zrzuconej na czas przełączenia sieci cieplnej każdorazowo 

leży po stronie Wykonawcy. Algorytm do obliczenia w/w kosztu zapisano w PFU”. 
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III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 2 projektu umowy, w następujący 

sposób: 

 

Było: 

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

1) Zadanie I-(S/5) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy 

od podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 21 miesięcy 

od podpisania umowy; 

2) Zadanie II-(S/19) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 21 miesięcy 

od podpisania umowy; 

3) Zadanie III-(S/20) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 5 

miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 8 miesięcy od podpisania 

umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 9 miesięcy 

od podpisania umowy; 

4) Zadanie IV-(S/34) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 5 

miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 8 miesięcy od podpisania 

umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 9 miesięcy 

od podpisania umowy; 
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5) Zadanie V-(S/35) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 21 miesięcy 

od podpisania umowy; 

 

Powinno być: 

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

 

1) Zadanie I-(S/5) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy 

od podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni 

od terminu wykonania robót budowlanych. 

2) Zadanie II-(S/19) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni 

od terminu wykonania robót budowlanych 

3) Zadanie III-(S/20) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

5 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 8 miesięcy od podpisania 

umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni 

od terminu wykonania robót budowlanych 

4) Zadanie IV-(S/34) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 
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- termin wykonania robót budowlanych: 18 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni 

od terminu wykonania robót budowlanych 

5) Zadanie V-(S/35) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej 

11 miesięcy od podpisania umowy; 

- termin wykonania robót budowlanych: 20 miesięcy od 

podpisania umowy; 

- termin wykonania dokumentacji powykonawczej: 60 dni od 

terminu wykonania robót budowlanych 

 

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 10 ust. 3 projektu umowy, 

w następujący sposób: 

Było:  

3. Odbiorem częściowym objęte są Roboty Budowlane (co 30%, 50%, 75% oraz 100% 

robót budowlanych) dla każdego Zadania. Wykonanie Robót Budowlanych każdego 

Zadania będzie potwierdzane protokołem odbioru Robót Budowlanych. 

Powinno być:  

„3. Odbiorem częściowym objęte są Roboty Budowlane (dla 30%, 50%, 75% oraz 100% 

zaawansowania robót budowlanych) dla każdego Zadania. Wykonanie Robót 

Budowlanych każdego Zadania będzie potwierdzane protokołem odbioru Robót 

Budowlanych”. 

V. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 11 ust. 4 pkt  2) projektu umowy, w 

następujący sposób: 

 

Było:  

2) faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi (co 30%, 50%, 75% oraz 

100% zaawansowania Robót Budowlanych dla każdego z Zadań). Łącznie wysokość 

faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia za Roboty Budowlane 

za dane Zadanie 
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Powinno być 

„2) faktur częściowych zgodnie z odbiorami częściowymi (dla 30%, 50%, 75% oraz 

100% zaawansowania Robót Budowlanych dla każdego z Zadań). Łącznie wysokość 

faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia za Roboty Budowlane 

za dane Zadanie”. 

 

VI. Zamawiający dokonał zmiany w § 12 ust. 1 pkt 1) projektu umowy, poprzez 

wykreślenie lit c) o treści: za zwłokę w wykonaniu dokumentacji powykonawczej 

dla danego Zadania- w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego 

odpowiednio w § 11 ust. 1 za to Zadanie, za dzień zwłoki; 

 

VII. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 12 ust. 2 projektu umowy, 

w następujący sposób: 

Było:  

2. W przypadku, gdy termin końcowy danego Zadania zostanie dotrzymany, 

Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) 

lit .a)- c) za to Zadanie. 

 

Powinno być 

2. W przypadku, gdy termin końcowy danego Zadania zostanie dotrzymany, 

Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych określonych w § 12 ust. 1 pkt 1) 

lit a)- b) za to Zadanie. 

 

VIII. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ, w następujący sposób, iż: 

 

dodaje się pkt. 8 o brzmieniu: 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 



  
  

 

Strona 8 z 10 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

dodaje się pkt. 13 o brzmieniu: 

13) klucz  do odszyfrowania dokumentu JEDZ jest następujący: …………………… 

 

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

terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

IX. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 17.1, 17.2, 19 

SIWZ, w następujący sposób: 

 

pkt. 17.1 SIWZ 

Było: 

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 

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 05.11.2018 r. 

do godziny 1300. 

 

Powinno być: 

„17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki 

Cieplnej 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 

07.11.2018 r. do godziny 1300”. 

pkt. 17.2 SIWZ 
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Było: 

17.2. 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: 

„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: „Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci 

ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, 

S35 - Zestaw nr 7” Nie otwierać przed dniem: 05.11.2018 r. godzina 1330. 

Powinno być: 

„17.2. 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: 

„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: „Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci 

ciepłowniczych na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, 

S35 - Zestaw nr 7”. 

Nie otwierać przed dniem: 07.11.2018 r. godzina 1330”. 

 

 

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 05.11.2018 r. o godzinie 1330. 

 

Powinno być: 

„19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
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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 07.11.2018 r. o godzinie 1330”. 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 

 


