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Szczecin, dnia 14.06.2021 r. 

 

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

ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Rozdział węzła grupowego przy ul. Ku Słońcu 125a w Szczecinie” 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: 

SWZ), w następujący sposób: 

Pkt. 3.1 ppkt. d – nazwa Części IV otrzymuje nowe brzmienie: 

 

c) Część IV 

Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=150 kW, 

Qcwuśr=11,6 kw w budynku kaplicy głównej 

 

Pkt. 17.8 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

17.8 Termin składania ofert to 14.06.2021 r., godz.1300 

 

Powinno być: 

17.8 Termin składania ofert to 18.06.2021 r., godz.1300 

 

Pkt. 19.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

19.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2021 r. o godz. 13:15.  

Powinno być: 
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„19.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2021 r. o godz. 13:15”. 

 

Pkt. 21.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 
 
21.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.09.2021 r.  

Powinno być:  

21.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.09.2021 r.  

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8, 

w następujący sposób: 

 

§ 4 ust. 1 pkt. 4) (Nazwa części IV) otrzymuje nowe brzmienie: 

 

4) Część IV 

Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=150 kW, Qcwuśr=11,6 

kW w budynku kaplicy głównej 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Załącznika nr 3 - Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w następujący sposób: 

 

W części I Informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia – Krótki opis: 

Część IV otrzymuje nowe brzmienie: 

IV - Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=150 kW, Qcwuśr=11,6 kW 

w budynku kaplicy głównej 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia formularza cenowego stanowiącego 

Załącznik nr 2, w następujący sposób:  

W tabeli w poz. 4), zapis dla części IV otrzymuje nowe brzmienie: 

4) Budowa dwufunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=150 kW, Qcwuśr=11,6 kW 

w budynku kaplicy głównej 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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