
 

  

Szczecin, 28 lipca 2020 r. 

  

 

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. (Zamawiający) informuje, że w związku z 

dużą ilością pytań od Wykonawców, dokonuje zmiany terminu składania ofert w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.: „Projekt i Budowa Układu podmieszania 

i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy Łubinowej i 

Pomorskiej w Szczecinie”. 

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji następujących zapisów w Zaproszeniu i SIWZ: 

 

1) W Zaproszeniu, pkt. 5, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki 

sposób, że: 

Było: 

3. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2020r. do godz. 13:15 

w siedzibie SEC Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin (Parter, Biuro Obsługi Klienta 

– Kancelaria od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30). 

 

Jest: 

3. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2020r. do godz. 13:15 

w siedzibie SEC Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin (Parter, Biuro Obsługi Klienta 

– Kancelaria od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30)., 
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2) W SIWZ, pkt. 16, ppkt. 16.1, Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki 

sposób, że: 

Było: 

 16.1 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 06.08.2020 r. do godziny 

13:15. 

 

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: „Projekt i Budowa Układu 

podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy 

Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie”. 

Nie otwierać przed dniem: 06.08.2020 r. godzina 13:30. 

 

Jest: 

16.1 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 17.08.2020 r. do godziny 

13:15. 

 

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: „Projekt i Budowa Układu 
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podmieszania i obniżenia temperatury na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy 

Łubinowej i Pomorskiej w Szczecinie”. 

Nie otwierać przed dniem: 17.08.2020 r. godzina 13:30. 

 

3) W SIWZ, pkt. 18, , Zamawiający dokonuje następującej zmiany, w taki sposób, że: 

Było: 

 

18. 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 06.08.2020r. r. o godzinie 1330. 

 

Jest: 

 

18. 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 17.08.2020r. r. o godzinie 1330. 

 

 

Sporządziła: Paulina Zawistowska 

 

 


