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Szczecin,12 czerwca 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 Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 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. 7 ppkt. 7.2 SIWZ, w następujący sposób, 

iż: 

Pkt. 2.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego 

(branża sanitarna): 

- posiadającą  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania 

projektów instalacji cieplnych; 

 

Powinno być: 

co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego 

(branża sanitarna): 

- posiadającą  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych  lub odpowiadające 
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im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów instalacji cieplnych; 

 

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

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

Było: 

Zadanie II „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich 

parametrów Dn 150, Dn 80, od komory E28-14 do komory E28-36 wraz z przyłączami przy 

ul. Twardowskiego w Szczecinie”  

Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci 

cieplnej wysokich parametrów Dn150,Dn 100, Dn65 polegająca na zastąpieniu jej nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 150, Dn 100, Dn 65 wykonanym w technologii preizolowanej. 

Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory E28-14 do komory E28-36 oraz przyłącza Dn 65 do węzła 

w budynku przy ul Twardowskiego 5/7 oraz Dn 100 do węzła w budynku przy ul. Twardowskiego 

12 w Szczecinie. 

 

Powinno być: 

Zadanie II „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich 

parametrów Dn 150, Dn 80, od komory E28-14 do komory E28-36 wraz z przyłączami przy 

ul. Twardowskiego w Szczecinie”  

Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i przebudowa sieci 

cieplnej wysokich parametrów Dn150,Dn 100, Dn65 polegająca na zastąpieniu jej nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 200, Dn 100, Dn 65 wykonanym w technologii preizolowanej. 

Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory E28-14 do komory E28-36 oraz przyłącza Dn 65 do węzła 

w budynku przy ul Twardowskiego 5/7 oraz Dn 100 do węzła w budynku przy ul. Twardowskiego 

12 w Szczecinie. Dodatkowo na całej trasie ciepłociągu Dn 200 należy zaprojektować i wykonać 

kanalizacje teletechniczną bez światłowodu. 

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 5 ust 1 (Zadanie II), w następujący sposób, 

iż: 

Zadanie II otrzymuje nowe brzmienie:  

Było: 

Zadanie II Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn150,Dn 100, Dn65 

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

wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od  komory E28-

14 do komory E28-36 oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul Twardowskiego 
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5/7 oraz Dn 100 do węzła w budynku przy ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie. (zgodnie 

z załącznikiem nr 10 do SIWZ – PFU) 

 

Powinno być: 

Zadanie II Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn150,Dn 100, Dn65 

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

wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory E28-14 

do komory E28-36 oraz przyłącza Dn 65 do węzła w budynku przy ul Twardowskiego 5/7 

oraz Dn 100 do węzła w budynku przy ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie. Dodatkowo 

na całej trasie ciepłociągu Dn 200 należy zaprojektować i wykonać kanalizacje 

teletechniczną bez światłowodu. (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ – PFU) 

 

Dodatkowo zmianie ulega również numeracja Załączników do SIWZ PFU - 

tj. załączniki nr 10 -15 do SIWZ – PFU. 

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 

1 do SIWZ, poprzez dodanie pkt 13 o brzmieniu: 

13) hasło do odszyfrowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień brzmi: 

………………. 

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie 

terminu składania ofert.  

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018 r. do godz. 13.00, 

a otwarcie odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

V. 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: 
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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 25.06.2018 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: 11.06.2018 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: 25.06.2018 r. godzina 1330”. 

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 11.06.2018 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 25.06.2018 r. 

o godzinie 1330 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


