
  

 

 

Szczecin, dnia 19.10.2018 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 

o modyfikacji zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz 

w załącznikach w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.:  

Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. 

Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 1 

 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ) oraz Projektu Budowlano – Wykonawczego, stanowiącego załącznik nr 10 do 

SIWZ: 

 

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w Projekcie Budowlano – Wykonawczym 

„Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów z rur preizolowanych podwójnych 

Dn200+200/560 oraz odcinek przyłącza z rur preizolowanych podwójnych 

Dn200+200/560”, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego projektu 

(w załączeniu). 

 

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 3.3 SIWZ, w następujący sposób: 

Było: 

3.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9. 

Powinno być: 

„3.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają  załączniki w Rozdziale II SIWZ”. 
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III. Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską w pkt. 8.1 lit b) tiret 15 

SIWZ, dotyczącą instrukcji wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) 

 

Było: 

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej – 

informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, 

które podać należy w Części IV lit. B (pkt 5) JEDZ; 

 

Powinno być: 

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej – 

informacja nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie 

i wszystkie zdarzenia, którym dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B 

(pkt 5) JEDZ; 

 

Warunki udziału w postępowaniu zostają bez zmian. 

 

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt. 17.1, 17.2, 19 SIWZ, 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 22.10.2018 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 

05.11.2018 r. do godziny 1300”. 
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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 – 653 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych 

zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 1”. Nie otwierać przed dniem: 22.10.2018 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: Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych 

zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 1” 

Nie otwierać przed dniem: 05.11.2018 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 22.10.2018 r. o godzinie 1330. 

 

Powinno być: 

„19. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
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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 05.11.2018 r. o godzinie 1330”. 

 

Powyższe zmiany powodują modyfikację ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert. Ofertę 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2018 r. 

do godziny 1300. 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


