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Szczecin, 20 listopada 2017 r. 

 

Zamawiający, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 

ul. Zbożowej 4, informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów we wzorze umowy, stanowiącego 

załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: 

„Rozbudowa systemu ciepłowni Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w rejonach 

ul. Duńskiej, Szczecińskiej, Kalinowskiej w Szczecinie”. 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  

1) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §4 ust.1 we wzorze umowy, 

stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ , w ten sposób że: 

Było:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dokumentacji 

Projektowej w terminach wskazanych w HRF, jednakże nie później niż w terminie 

wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy. Równocześnie z Dokumentacją Projektową 

Wykonawca przedłoży (1) pisemne oświadczenie o kompletności Dokumentacji 

Projektowej, jej wykonaniu zgodnie z Umową i celem, któremu Dokumentacja 

Projektowa ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i normami, jak również (2) 

oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę majątkowymi prawami autorskimi 

do każdego utworu wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji określonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, że prawa te nie zostały 

ani nie zostaną zbyte, ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 

prawa Zamawiającego jako nabywcy na podstawie Umowy.  

Powinno być: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dokumentacji 

Projektowej w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 Umowy. Równocześnie z 

Dokumentacją Projektową Wykonawca przedłoży (1) pisemne oświadczenie o 

kompletności Dokumentacji Projektowej, jej wykonaniu zgodnie z Umową i celem, 

któremu Dokumentacja Projektowa ma służyć oraz obowiązującymi przepisami i 

normami, jak również (2)  
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oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę majątkowymi prawami autorskimi 

do każdego utworu wchodzącego w skład Dokumentacji Projektowej na polach 

eksploatacji określonych w Umowie wraz z potwierdzeniem, że prawa te nie zostały 

ani nie zostaną zbyte, ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 

prawa Zamawiającego jako nabywcy na podstawie Umowy.  

2) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §5 ust.12 i 13 we wzorze umowy, 

stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ , w ten sposób że: 

w §5 ust.12  

Było:  

12. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 10 oraz 11 w sytuacji wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, Wykonawca oraz Zamawiający uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót w HRF.  

Powinno być: 

12. W przypadkach innych niż wymienione w ust. 10 oraz 11 w sytuacji wstrzymania  

robót przez Zamawiającego, Wykonawca oraz Zamawiający uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót w HR.  

w §5 ust.13 

Było:  

13.  Należyte wykonanie poszczególnych zakresów Robót Budowlanych określonych w 

HRF Zamawiający potwierdzi Wykonawcy poprzez sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru częściowego Robót.  

Powinno być: 

13. Należyte wykonanie poszczególnych zakresów Robót Budowlanych określonych w 

HR Zamawiający potwierdzi Wykonawcy poprzez sporządzenie i podpisanie 

protokołu odbioru częściowego Robót.  

3) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §7 ust.6 lit. c) we wzorze umowy, 

stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w ten sposób że: 

 

§7 ust.6 lit. c) 

Było:  

c) termin wykonania prac objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram 

robót musi być zgodny z HRF, żaden z terminów nie może przekraczać terminu 

wykonania Umowy; 
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Powinno być: 

c) termin wykonania prac objętych umową wraz z harmonogramem; harmonogram 

robót musi być zgodny z terminami wskazanymi w § 2 umowy. Żaden z terminów nie 

może przekraczać terminu wykonania Umowy; 

4) Zamawiający dokonał zmiany zapisów w §16 ust.2 IV pkt.4 lit. b) we wzorze 

umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w ten sposób że: 

 

Było:  
b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HRF 

Powinno być: 

b) propozycję Wykonawcy dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w HR 

 

5) Zapis w §16 ust. 2 IV pkt. 5 Wzoru Umowy ulega wykreśleniu.  

 

6) §16 ust. 2 IV pkt. 6 Wzoru Umowy staje się §16 ust. 2 IV pkt. 5 Wzoru Umowy i otrzymuje 

nowe brzmienie o treści: 

 

Było: 

6. Jeżeli nie można wycenić zmiany na podstawie ust. 5, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 

publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w 

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

Powinno być: 

5. W zakresie wyceny zmiany Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 

województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 
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Powyższe zmiany nie powodują konieczności modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie 

terminu składania ofert.  

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


