Szczecin, 24 stycznia 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, iż
dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzoru Umowy,
stanowiącego załącznik nr 8 do 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) oraz Wzoru Umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 25.2 SIWZ , w następujący sposób, że:

I.

Było:
25.2

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).

Powinno być:
„25.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6) oraz art. 134 ust. 6 pkt 3) PZP polegających na powtórzeniu podobnych
czynności co przedmiot zamówienia.
25.3 Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług bądź robót budowlanych
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wskazanych w pkt. 3.1 SIWZ
25.4. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w
pkt 25.2. objęte będą prace związane z wykonaniem projektu budowlanego,
wykonawczego sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz budową/przebudową sieci
cieplnej, przyłączy. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o
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których mowa w pkt 25.2 nie przekroczy wartości 10 % wartości niniejszego
zamówienia.
25.5. Zamówienia, o których mowa w pkt 25.2 będą udzielane po przeprowadzeniu
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia
z wolnej ręki.
25.6. Zamówienia, o których mowa w pkt 25.2 będą udzielane w przypadku wystąpienia
potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych,
zmian na rynku, zmian w pozwoleniach i decyzjach administracyjnych, powierzenia
Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w
sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców w
ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia
niezbędnego wykonawstwa prac.
Zamawiający dokonał zmiany zapisów Załącznika nr 8 do SIWZ- wzoru umowy w

II.

następujący sposób, że:
§ 16 ust. 2 pkt I. 8 otrzymuje brzmienie:
Było:
1.8

Zmiany

spowodowane

koniecznością

uwzględnienia

wpływu

ewentualnych

prac

uwzględnienia

wpływu:

ewentualnych

prac

dodatkowych i zamiennych.
Powinno być:
„I.8

Zmiany

spowodowane

koniecznością

dodatkowych i zamiennych oraz zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
czynności co przedmiot zamówienia.

do § 2 wzoru umowy dodaje ust.10, który otrzymuje brzmienie:
„10. Nie później niż 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający zorganizuje w swojej siedzibie
startowe spotkanie informacyjno - organizacyjne, w zakresie koordynacji realizacji kontraktu, na
którym obecność Wykonawcy będzie obowiązkowa. Zamawiający o terminie spotkania
powiadomi Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, za pomocą poczty
elektronicznej”.
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Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie
terminu składania ofert.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2018 r. do godz. 13.00, a
otwarcie odbędzie się w dniu 05.02.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, tj.
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

W związku z powyższym Zamawiający jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisów w pkt. 17.1,
17.2 oraz w pkt. 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie terminu składania
ofert, z 02.02.2018 r. na 05.02.2018 r..

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska
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