
  

 

 

Szczecin, dnia 12.10.2018 r. 

 

Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, 

S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15 – Zestaw 6 i 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.), Zamawiający, Szczecińska 

Energetyka Cieplna Sp. z o. o. zawiadamia, iż z uwagi na pomyłkę pisarską ulega zmianie treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), w tym treść załączników 

stanowiących integralną część, następująco:  

 

I. Zmienia się treść SIWZ, w następujący sposób, że dotychczasową nazwę 

postępowania zastępuje się (w celu ujednolicenia) nową nazwą w brzmieniu: 

 
Było: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów 

w ramach zadań: S/3-1, S/3-2, S4, S16, S11, S15, S18, S28, S31, S32 – Zestaw 6 i 4”. 

 
Powinno być: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich 

parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15 

– Zestaw 6 i 4”. 

 

II. Zmienia się treść poniżej wymienionych załączników do SIWZ: 

– Załącznik 1a.1 – „formularz cenowy - część I” do SIWZ,  

– Załącznik 1a.2 – „formularz cenowy - część II” do SIWZ, 

– Załącznik 1a.3 – „formularz cenowy - część III” do SIWZ, 

– Załącznik nr 8.1 - wzór umowy dla Części  
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– Załącznik nr 8.2 - wzór umowy dla Części II 

– Załącznik nr 8.3 - wzór umowy dla Części III 

– Załączniki nr 1, 3-7 

w następujący sposób, że dotychczasową nazwę postępowania zastępuje się (w celu 

ujednolicenia) nową nazwą w brzmieniu: 

Było: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów 

w ramach zadań: S/3-1, S/3-2, S4, S16, S11, S15, S18, S28, S31, S32 – Zestaw 6 i 4”. 

 

Powinno być: 

„Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich 

parametrów w ramach zadań: S4, S/3-1, S/3-2, S11, S8, S16, S18, S28, S31, S32, S15 

– Zestaw 6 i 4”. 

 

Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 

 

W związku, że nie wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający 

nie przedłuża terminu składania ofert. 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


