
  

 

Szczecin, dnia 14.11.2018 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) w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym 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” 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ) oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej: PFU) 

 

I. Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę rachunkową w pkt. 3.1 w Części II SIWZ, 

wynikającą ze złego sumowania długości odcinków sieci oraz omyłkę pisarską 

polegającą na zmianie oznaczeń zadań. 

Było: 

Zadanie II  

„Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. 

Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory C 21 do komory C33 w Szczecinie” 

(S 3.1) 

  Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 400, 

Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 

400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie 

przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz Dn80 do 

budynku przy ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory 

C21 do komory C33 wraz z przyłączami w punktach A , B i C przy ul. 

Rugiańskiej, Ludowej, Antosiewicza w Szczecinie. Prace należy wykonać 

wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację 
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powykonawczą. Dla powyższego zadania łączna długość sieci cieplnej do 

wybudowania   wyniesie około 1028 mb. W tym: 

- sieć cieplna Dn 400– około 604 mb 

- sieć cieplna Dn 300 – około 330mb 

- przyłącza cieplne Dn100 – około 60mb 

- przyłącze cieplne Dn80 – około 34mb. 

Powinno być: 

Zadanie II  

„Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. 

Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 w Szczecinie” (S 3.1) 

Przedmiotem Zadania II jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego 

i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300,  polegająca na 

zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300wykonanym w technologii 

preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. 

Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, 

a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Dla powyższego zadania łączna 

długość sieci cieplnej do wybudowania wyniesie około 610 mb. W tym: 

- sieć cieplna Dn 350– około 80 mb 

- sieć cieplna Dn 300 – około 530mb  

Było: 

Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci 

ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 

w Szczecinie” (S 3.2) 

  Przedmiotem Zadania III jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 350, 

Dn 300,  polegająca na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o średnicy 

Dn 350, Dn 300wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie 

obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w 

Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a 

następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Dla powyższego 

zadania łączna długość sieci cieplnej do wybudowania wyniesie około 

507mb. W tym: 
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  - sieć cieplna Dn 350– około 80 mb 

  - sieć cieplna Dn 300 – około 530mb. 

 

Powinno być: 

Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci 

ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory 

C 21 do komory C33 w Szczecinie” (S 3.2) 

 Przedmiotem Zadania III jest wykonanie projektu budowlanego 

wykonawczego i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 400, 

Dn 300, polegająca na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o średnicy 

Dn 400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie 

przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz Dn80 do 

budynku przy ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory 

C21 do komory C33 wraz z przyłączami w punktach A, B i C przy ul. 

Rugiańskiej, Ludowej, Antosiewicza w Szczecinie. Prace należy wykonać 

wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację 

powykonawczą. Dla powyższego zadania łączna długość sieci cieplnej do 

wybudowania wyniesie około 1028 mb. W tym: 

- sieć cieplna Dn 400– około 604 mb 

- sieć cieplna Dn 300 – około 330mb 

- przyłącza cieplne Dn100 – około 60mb 

- przyłącze cieplne Dn80 – około 34mb. 

 

II. Zmianie ulegają zmianie zapisy pkt. 1 PFU dla zadania S-3-1, w następujący 

sposób: 

Było: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego i 

przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, polegająca na 

zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300wykonanym w technologii 

preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. 

Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, 

a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach 

zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w 
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Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 

(link do Zarządzenia http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla 

powyższego zadania łączna długość sieci cieplnej do wybudowania wyniesie około 507 mb. 

W tym: 

- sieć cieplna Dn 350– około 80 mb 

- sieć cieplna Dn 300 – około 530mb 

Powinno być: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego 

i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, polegająca na 

zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 300 wykonanym w technologii 

preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C39 do komory D42 przy ul. 

Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie 

sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych 

przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 

wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 (link do Zarządzenia 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf). Dla powyższego zadania 

łączna długość sieci cieplnej do wybudowania wyniesie około 610 mb.  

W tym: 

- sieć cieplna Dn 350– około 80 mb 

- sieć cieplna Dn 300 – około 530mb 

 

III. Zmianie ulegają zmianie zapisy pkt. 2 podpunkt 1 PFU dla zadania S-3-2, 

w następujący sposób: 

Było: 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do 

wykonania zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU/826/DS/2018 (Załącznik 

nr 1 do PFU) i zapisy niniejszego PFU. 

Powinno być: 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami niezbędnymi do 

http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
http://zditm.szczecin.pl/uchwaly/zarzadzenie_40_2014.pdf
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wykonania zamówienia w oparciu o Warunki Techniczne o nr NE/NEU/1080/DS/2018 

(Załącznik nr 1 do PFU) i zapisy niniejszego PFU. 

 

IV. Zmianie ulegają zapisy § 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik 

nr 8.2 do SIWZ, dla zadania S-3-1 i S-3-2, w następujący sposób: 

§ 5 ust. 1 pkt. 1) 

Było: 

1) Zadanie II „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci 

ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory C 21 

do komory C33 w Szczecinie” (S 3.1) obejmie  przebudowę sieci cieplnej 

wysokich parametrów Dn 400, Dn 300, polegającą na zastąpieniu jej  nowym 

ciepłociągiem o średnicy Dn 400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej 

oraz wykonanie przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz 

Dn80 do budynku przy ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory 

C21 do komory C33 wraz z przyłączami w punktach A, B i C przy ul. Rugiańskiej, 

Ludowej, Antosiewicza w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem 

terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą.  

Powinno być: 

1) Zadanie II „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci 

ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 w Szczecinie” 

(S 3.1) obejmie przebudowę sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, 

polegającą na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 

300wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od 

komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy 

wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację 

powykonawczą. 

§ 5 ust. 1 pkt. 2) 

Było: 

2) Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci 

ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej od komory C 39 do komory D 42 w Szczecinie” 

(S 3.2) obejmie przebudowę sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 350, Dn 300, 
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polegającą na zastąpieniu jej nowym ciepłociągiem o średnicy Dn 350, Dn 

300wykonanym w technologii preizolowanej. Zadanie obejmuje ciepłociąg od 

komory C39 do komory D42 przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. Prace należy 

wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację 

powykonawczą.  

Powinno być: 

3) Zadanie III „Opracowanie dokumentacji projektowej i Przebudowa sieci 

ciepłowniczej w ul. Rugiańskiej, Ludowej i Antosiewicza od komory C 21 

do komory C33 w Szczecinie” (S 3.2) obejmie przebudowę sieci cieplnej wysokich 

parametrów Dn 400, Dn 300, polegającą na zastąpieniu jej  nowym ciepłociągiem 

o średnicy Dn 400, Dn 300 wykonanym w technologii preizolowanej oraz wykonanie 

przyłączy Dn100 do komór malarskich „dużych” i „małych” oraz Dn80 do budynku przy 

ul. Antosiewicza 1. Zadanie obejmuje ciepłociąg od komory C21 do komory C33 wraz 

z przyłączami w punktach A, B i C przy ul. Rugiańskiej, Ludowej, Antosiewicza 

w Szczecinie. Prace należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie 

sporządzić dokumentację powykonawczą 

V. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 1 poprzez wykreślenie pkt 4) lit. a) projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ, o brzmieniu: 

a) Dokumentacja projektowa 

 

VI. Zmianie ulegają zmianie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1) lit a) i b) projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 8.2 do SIWZ, w następujący sposób: 

Było:  

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary 

umowne: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dla danego Zadania w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) 

za to Zadanie za dzień zwłoki; 
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b) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Zadania *– w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za to 

Zadanie za dzień zwłoki 

Powinno być: 

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą 

kary umowne: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej dla danego Zadania w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) 

wynagrodzenia za Dokumentację Projektową za to Zadanie za dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Zadania *– w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 

wynagrodzenia za Roboty Budowlane za to Zadanie za dzień zwłoki 

 

VII. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8.1 

do SIWZ, w następujący sposób: 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości ………………. (słownie: …………….) złotych netto wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, tj. ……………….  (słownie: …………….) złotych  brutto 

(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym: 

 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE I (S/4)   

a) Dokumentacja projektowa Etap I   

b) Dokumentacja projektowa Etap II   

c) Roboty budowlane Etap I   

d) Roboty budowlane Etap II   



  
  

 

Strona 8 z 16 

Powinno być: 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości ………………. (słownie: …………….) złotych netto wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, tj. ……………….  (słownie: …………….) złotych  brutto 

(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym: 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

ZADANIE I (S/4)   

a) Dokumentacja projektowa Etap I   

b) Dokumentacja projektowa Etap II   

c) 
Dokumentacja projektowa – kanalizacja 
teletechniczna 

  

d) Roboty budowlane Etap I   

e) Roboty budowlane Etap II   

f) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

 

VIII. Zmianie ulegają zmianie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1) lit a) i b) projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 8.1 do SIWZ, w następujący sposób: 

Było: 

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary 

umowne: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

c) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej danego Etapu – w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 

1 za ten Etap, za dzień zwłoki; 
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d) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Etapu – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 za ten 

Etap, za dzień zwłoki;  

Powinno być: 

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary 

umowne: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

e) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej danego Etapu– w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 

1) lit. a) lub b)za ten Etap, za dzień zwłoki; 

f) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych danego Etapu– w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 lit. c) lub 

d) za ten Etap, za dzień zwłoki;  

 

IX. Zmianie ulegają zmianie zapisy § 13 ust. 5 pkt 1) i 2) projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 8.1 do SIWZ, w następujący sposób: 

Było: 

Ust. 5. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

1)  70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego  

2)  30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady liczoną od dnia podpisania protokołu końcowego  

Powinno być: 

Ust. 5. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

1)  70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego ostatniego Etapu. 
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2)  30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady liczoną od dnia podpisania protokołu końcowego ostatniego Etapu 

X. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 4 pkt. 3) projektu umowy, stanowiącego załącznik 

nr 8.3 do SIWZ, w następujący sposób: 

Było: 

3) faktur końcowych w wysokości 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po 

dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu 

odbioru końcowego Zadania . 

Powinno być: 

3) faktury końcowej w wysokości 5% wynagrodzenia za Roboty Budowlane, po 

dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i po dokonaniu 

odbioru końcowego . 

 

XI. Zmianie ulegają zapisy § 11 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 8.3 do SIWZ, w następujący sposób: 

Było: 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości ………………. (słownie: …………….) złotych netto wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, tj. ……………….  (słownie: …………….) złotych  brutto 

(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym: 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE XI (S/15)   

a) Dokumentacja projektowa – sieci cieplne   

b) 
Dokumentacja projektowa – kanalizacja 
teletechniczna 
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c) Roboty budowlane – sieci cieplne   

d) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

 

Powinno być: 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 

łącznej wysokości ………………. (słownie: …………….) złotych netto wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, tj. ……………….  (słownie: …………….) złotych  brutto 

(dalej: „Wynagrodzenie”), w tym: 

 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE XI (S/15)   

a) Dokumentacja projektowa – sieci cieplne   

b) 
Dokumentacja projektowa – kanalizacja 
teletechniczna 

  

c) Łączna kwota dokumentacji projektowej   

d) Roboty budowlane – sieci cieplne   

e) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

f) Łączna kwota robót budowlanych   

XII. Zmianie ulegają zapisy § 12 ust. 1 pkt. 1) lit a) i b)projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 8.3 do SIWZ, w następujący sposób: 

Było: 

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne będą kary 

umowne: 
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1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

c) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) za dzień 

zwłoki; 

d) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1, za dzień 

zwłoki;  

Powinno być: 

1. Strony postanawiają, że w przypadkach opisanych poniżej Stronom należne 

będą kary umowne: 

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

e) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1) lit. c za dzień 

zwłoki; 

f) za zwłokę w wykonaniu Robót Budowlanych – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 11 ust. 1 lit. f), za dzień 

zwłoki;  

 

XIII. Zmianie ulegają zapisy formularza cenowego na Część I (załącznik nr 1a.1) oraz na 

Część III (załącznik nr 1a.3) do SIWZ, w następujący sposób: 

Załącznik 1a.1: 

Było: 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE I (S/4)   

a) Dokumentacja projektowa – sieci cieplne   

b) 
Dokumentacja projektowa – kanalizacja 
teletechniczna 

  

c) Roboty budowlane – sieci cieplne   
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d) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

Łączna kwota Zadania I (suma)  
 

Powinno być: 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE I (S/4)   

a) Dokumentacja projektowa Etap I   

b) Dokumentacja projektowa Etap II   

c) 
Dokumentacja projektowa – kanalizacja 
teletechniczna 

  

d) Roboty budowlane Etap I   

e) Roboty budowlane Etap II   

f) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

Łączna kwota Zadania I (suma)  
 

Załącznik 1a.3: 

Było: 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE XI (S/15)   

a) Dokumentacja projektowa – sieci cieplne   

b) 
Dokumentacja projektowa – kanalizacja 
teletechniczna 
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c) Roboty budowlane – sieci cieplne   

d) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

Łączna kwota Zadania I (suma)  
 

Powinno być: 

ZADANIE/Etap 
Kwota podana 

w brutto 

Kwota podana 

w netto 

1) ZADANIE XI (S/15)   

a) Dokumentacja projektowa – sieci cieplne   

b) 
Dokumentacja projektowa – kanalizacja 
teletechniczna 

  

c) Łączna kwota dokumentacji projektowej   

d) Roboty budowlane – sieci cieplne   

e) Budowa kanalizacji teletechnicznej   

f) Łączna kwota robót budowlanych   

Łączna kwota Zadania XI (suma)   

 

W związku z powyższym, zmianie ulegają zapisy pkt. 17.1, 17.2 oraz 19 SIWZ: 

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 16.11. 2018 r. 

do godziny 1300 

Powinno być: 
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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 21.11. 2018 r. do godziny 1300 

 

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: „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”. 

Nie otwierać przed dniem: 16.11. 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: „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”. 

Nie otwierać przed dniem: 21.11. 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 16.11.2018 r. o godzinie 1330 

Powinno być: 

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 21.11.2018 r. o godzinie 1330 
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Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji ogłoszenia, w zakresie terminu składania 

ofert.  

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


