FG/MI/649/2021
31 grudnia 2021 r.
Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn.: „Budowa Stacji
Bilansującej Ciepło (SBC) na terenie dz.nr 10/8 w Szczecinie przy ul.
Władysława IV.”
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że
od

Wykonawców

prowadzonego

wpłynęły

trybie

zapytania

przetargu

dotyczące

nieograniczonego

postępowania
na

podstawie

przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „Budowa Stacji
Bilansującej Ciepło (SBC) na terenie dz.nr 10/8 w Szczecinie przy ul.
Władysława IV.” o treści jak poniżej, na które Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pali w technologii pali wbijanych?
Informujemy, iż w okolicy - palowanie pod Muzeum Morskie tuż przy trasie
zamkowej - wykonane było w palach wbijanych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie technologii
pali wbijanych ze względu na bezpośrednią lokalizację planowanego
obiektu przy Trasie Zamkowej i na niewielką odległość projektowanych
pali od pali kozłowych filarów Trasy Zamkowej.

Pytanie 2.
W świetle modyfikacji FG/MI/643/2021 z dnia 22.12.2021 i załączonego
do niej Załącznika nr 1a - Formularza Cenowego, uprzejmie proszę o
odpowiedź na następujące pytanie:
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Czy Zamawiający wymaga złożenia Załącznika nr 1 – Formularz oferty
cenowej (załączony do SIWZ) oraz Załącznika nr 1a – Formularz Cenowy
(załączony do modyfikacji z dn. 22.12.2021r.), czy tylko Załącznik nr 1a –
Formularz Cenowy (załączony do w/w modyfikacji) ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymaga złożenia Załącznika nr 1 – Formularz
oferty cenowej (załączony do SIWZ) oraz Załącznika nr 1a – Formularz
Cenowy.

Pytanie 3/wniosek.
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 9
miesięcy. Wskazujemy, że 4,5 miesiąca to czas niewystarczający na
wykonanie wszystkich prac wraz z odbiorami, szkoleniami, przekazaniem
do eksploatacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu wykonania
przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4/wniosek.
Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia
21.01.2022r. z uwagi na fakt, iż w okresie od 24.12.2021 do 09.01.2022
wiele firm ma przerwę świąteczno – noworoczną lub prowadzą
inwentaryzację i nie ma możliwości uzyskania ofert na materiały i usługi w
tym czasie. Pozostają jedynie cztery dni (10-13.01.2022) przed
składaniem ofert na uzyskanie ofert i wycenę. Jest to zbyt krótki czas na
uzyskanie ofert i rzetelną wycenę przy tak wielobranżowym temacie.
Wobec powyższego prosimy jak na wstępie.
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Odpowiedź:
Zamawiający Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. przychyla się do
wniosku Wykonawców i przesuwa termin składania ofert cenowych do
dnia 21.01.2022 r. do godz. 15:00 , tym samym zmianie ulegają zapisy
w:
- Zaproszeniu pkt. V.
- SIWZ pkt. VII.

Sporządziła: Marzena Ignaczak
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