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Szczecin,12 maja 2018 r. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: S11,S15,S18,S28,S31,S32  

 

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, iż 

dokonuje modyfikacji zapisów w Specyfikacji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, 

Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi” 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ): 

  

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 6 ppkt. 6.1 SIWZ, w następujący sposób, 

iż: 

Ppkt. 6.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

Zadanie I - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 27.02.2019 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 1.05.2019 

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 27.02.2019 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 1.05.2019 

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 6.02.2019 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 01.05.2019. 

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 03.04.2019r. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 26.06.2019r. 

Zadanie V - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 03.04.2019r. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 26.06.2019r. 

Zadanie VI - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 03.04.2019r. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 26.06.2019r. 



   

Strona 2 z 10 

 

Powinno być: 

6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

 

Zadanie I - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie V - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie VI - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

 

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 3.1 SIWZ, w następujący sposób, iż: 

Pkt. 3.1 (zadanie IV) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było:  

Zadanie IV „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej 

wysokich parametrów Dn 150, Dn 80, Dn 65 od sieci preizolowanej 
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Dn 350 w pobliżu komory E36 do komory E36-10 wraz z przyłączami 

przy ul. Santockiej w Szczecinie” 

  Przedmiotem Zadania IV jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, 

Dn 125, Dn 100, Dn 80  polegająca na zastąpieniu jej  nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 200, Dn 100, Dn 65 wykonanym w 

technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od  sieci 

preizolowanej Dn 350 przy komorze E36 do komory E36-10 oraz 

przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67, Dn 65 do 

węzłów w budynkach przy ul. Santockiej 13a i 13c oraz przyłącza Dn 65 

do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w Szczecinie. 

Powinno być: 

Zadanie IV „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej 

wysokich parametrów Dn 150, Dn 80, Dn 65 od  sieci preizolowanej 

Dn 350 w pobliżu komory E36 do komory E36-10 wraz z przyłączami 

przy ul. Santockiej  w Szczecinie” 

Przedmiotem Zadania IV jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, 

Dn 125, Dn 100, Dn 80 polegająca na zastąpieniu jej nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 150, Dn 100, Dn 65, Dn50 wykonanym w 

technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od  sieci 

preizolowanej Dn 350 przy komorze E36 do komory E36-10 oraz 

przyłącza Dn 100 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 13a, Dn 50 

do węzłów w budynkach przy ul. Santockiej 13c i 13d oraz przyłącza Dn 

50 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w Szczecinie. 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Projektu Umowy (dalej: Umowa): 

 

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 2 ust. 1 Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) 

w następujący sposób: 

§ 2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienia: 

Było: 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

Zadanie I - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 27.02.2019 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 1.05.2019 

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 27.02.2019 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 1.05.2019 

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 6.02.2019 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 01.05.2019. 

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 03.04.2019r. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 26.06.2019r. 

Zadanie V - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 03.04.2019r. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 26.06.2019r. 

Zadanie VI - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 03.04.2019. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 26.06.2019r. 

 

Powinno być: 

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

 

Zadanie I - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie II - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie III - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie IV - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 
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Zadanie V - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

Zadanie VI - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej: 12 miesięcy od 

podpisania umowy 

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

umowy 

 

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 5 ust. 1 Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) w 

następujący sposób: 

§ 5 ust. 1 Zadanie IV otrzymuje nowe brzmienia: 

Było: 

Zadanie IV Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 125, Dn 100, Dn 80  

polegająca na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 200, Dn 100, Dn 65 

wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od  sieci preizolowanej 

Dn 350 przy komorze E36 do komory E36-10 oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul 

26-go kwietnia 67, Dn 65 do węzłów w budynkach przy ul. Santockiej 13a i 13c oraz przyłącza 

Dn 65 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w Szczecinie (zgodnie z załącznikiem nr 

12 do SIWZ – PFU). 

Powinno być: 

Zadanie IV Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 125, Dn 100, Dn 80 

polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 150, Dn 100, Dn 65, Dn50 

wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od  sieci preizolowanej 

Dn 350 przy komorze E36 do komory E36-10 oraz przyłącza Dn 100 do węzła w budynku przy 

ul 26-go kwietnia 13a, Dn 50 do węzłów w budynkach przy ul. Santockiej 13c i 13d oraz 

przyłącza Dn 50 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w Szczecinie (zgodnie z 

załącznikiem nr 12 do SIWZ – PFU). 

V. Zamawiający dokonał zmiany zapisów pkt 1 PFU dla zadania IV (załącznik nr 12 do 

SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

Zadanie IV - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 125, Dn 
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100, Dn 80  polegająca na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 200, Dn 

100, Dn 65 wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od  

sieci preizolowanej Dn 350 przy komorze E36 do komory E36-10 oraz przyłącza Dn 65 do 

węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67, Dn 65 do węzłów w budynkach przy ul. 

Santockiej 13a i 13c oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w 

Szczecinie. Uwaga ilekroć w opisie  powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku 

należy przez to rozumieć wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich z 

istniejącymi rurociągami. Natomiast jeżeli mowa jest o wykonaniu przyłącza do węzła 

w budynku należy przez to rozumieć doprowadzenie rurociągu  do pierwszych 

zaworów odcinających węzeł w pomieszczeniu węzła. Prace należy wykonać wraz z 

odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace 

odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z 

warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w 

Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego zadania 

łączna długość sieci cieplnej do wybudowania   wyniesie około 469 mb. W tym: 

- sieć cieplna Dn 150 – około 230 mb 

- sieć cieplna Dn 100 – około 12 mb 

- sieć cieplna Dn 65– około 227 mb 

 

Powinno być: 

 

Zadanie IV - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i 

przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 200, Dn 125, Dn 100, Dn 80  polegająca 

na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 150, Dn 100, Dn 65, Dn50 wykonanym 

w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od  sieci preizolowanej Dn 350 przy 

komorze E36 do komory E36-10 oraz przyłącza Dn 100 do węzła w budynku przy ul 26-go 

kwietnia 13a, Dn 50 do węzłów w budynkach przy ul. Santockiej 13a i 13c oraz przyłącza Dn 

50 do węzła w budynku przy ul 26-go kwietnia 67 w Szczecinie. Uwaga ilekroć w opisie  

powyżej jest mowa o wykonaniu przyłącza do budynku należy przez to rozumieć 

wprowadzenie rurociągów do budynku i połączenie ich z istniejącymi rurociągami. Natomiast 

jeżeli mowa jest o wykonaniu przyłącza do węzła w budynku należy przez to rozumieć 

doprowadzenie rurociągu do pierwszych zaworów odcinających węzeł w pomieszczeniu węzła. 

Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację 

powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora 

ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego zadania łączna 

długość sieci cieplnej do wybudowania   wyniesie około 456 mb. W tym: 

- sieć cieplna Dn 150 – około 230 mb 

- sieć cieplna Dn 100 – około 12 mb 

- sieć cieplna Dn 65 – około 80 mb 

- sieć cieplna Dn 50– około 134 mb 

 

VI. Zamawiający dokonał zmiany zapisów pkt 2.2.1 tiret 1 PFU dla zadania VI (załącznik 

nr 14 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

- na przedmiotowej sieci Dn100 w okolicy budynku P. Skargi – zawory kulowe preizolowane 

2xDn100 

Powinno być: 

- na przedmiotowej sieci Dn100 w okolicy budynku P. Skargi 16 – zawory kulowe preizolowane 

2xDn100 

 

VII. Zamawiający dokonał zmiany zapisów załącznika nr 1 do PFU dla zadania IV 

otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

1. Osiedlową sieć ciepłowniczą 2xDn150mm w technologii kanałowej przy  ul. 26-go 

Kwietnia na odcinku 01-02-03-04 (rysunek nr 1) należy przebudować na sieć 

ciepłowniczą 2xDn150mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x230,0m. 

2. Osiedlową sieć ciepłowniczą 2xDn125mm w technologii kanałowej przy                                      

ul. 26-go Kwietnia od punktu 08 do komory ciepłowniczej E36-12 (odcinek 08-04-05 

rysunek nr 1) należy przebudować na sieć ciepłowniczą 2xDn65mm w technologii rur 

preizolowanych o długości ok. L=2x90,0m. 

3. Przyłącze ciepłownicze 2xDn65mm w technologii kanałowej do budynku przy ul. 26-go 

Kwietnia 67 (odcinek 02-07 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn65mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x32,0m. 

4. Przyłącze ciepłownicze 2xDn150mm w technologii kanałowej do budynku przy                    

ul. 26-go Kwietnia 13a (odcinek 04-08 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn100mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x12,0m. 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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5. Przyłącze ciepłownicze 2xDn125mm w technologii kanałowej do budynku przy ul. 

Santockiej 13c (odcinek 05-09 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn65mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x20,0m. 

6. Przyłącze ciepłownicze 2xDn80mm w technologii kanałowej do budynku przy ul. 

Santockiej 13d (odcinek 05-06 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn65mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x82,0m 

 

Powinno być: 

1. Osiedlową sieć ciepłowniczą 2xDn150mm w technologii kanałowej przy ul. 26-go 

Kwietnia na odcinku 01-02-03-04 (rysunek nr 1) należy przebudować na sieć 

ciepłowniczą 2xDn150mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x230,0m. 

2. Osiedlową sieć ciepłowniczą 2xDn125mm w technologii kanałowej przy ul. 26-go 

Kwietnia od punktu 04 do komory ciepłowniczej E36-12 (odcinek 04-05 rysunek nr 1) 

należy przebudować na sieć ciepłowniczą 2xDn65mm w technologii rur preizolowanych 

o długości ok. L=2x80,0m. 

3. Przyłącze ciepłownicze 2xDn65mm w technologii kanałowej do budynku przy ul. 26-go 

Kwietnia 67 (odcinek 02-07 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn50mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x32,0m. 

4. Przyłącze ciepłownicze 2xDn150mm w technologii kanałowej do budynku przy ul. 26-go 

Kwietnia 13a (odcinek 04-08 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn100mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x12,0m. 

5. Przyłącze ciepłownicze 2xDn125mm w technologii kanałowej do budynku przy 

ul. Santockiej 13c (odcinek 05-09 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn50mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x20,0m. 

6. Przyłącze ciepłownicze 2xDn80mm w technologii kanałowej do budynku przy ul. 

Santockiej 13d (odcinek 05-06 rysunek nr 1) należy przebudować na przyłącze 

ciepłownicze 2xDn50mm w technologii rur preizolowanych o długości ok. L=2x82,0m. 

 

VIII. Zamawiający dokonał zmiany załącznika graficznego (załącznik nr 2) do PFU dla 

zadania IV, załącznik ten został zamieszczony z innymi dokumentami: 

 

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie 

terminu składania ofert.  

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 13.00, 
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a otwarcie odbędzie się w dniu 11.06.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, tj.  

 

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w następujący sposób: 

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 17.05.2018 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 11.06.2018 r. 

do godziny 1300 

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 – 001 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 

sieci cieplnej wysokich parametrów”. 

Nie otwierać przed dniem: 17.05.2018 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: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa 

sieci cieplnej wysokich parametrów”. 

Nie otwierać przed dniem: 11.06.2018 r. godzina 1330”. 
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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 

17.05.2018 r. o godzinie 1330 

 

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 

11.06.2018 r. o godzinie 1330 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


