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Szczecin, dnia 31.05.2021 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. c i d otrzymuje nowe brzmienie: 

c) Część III 

Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=108,4 kW w 

budynku administracyjnym skrzydło prawe: 

Należy wykonać jednofunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania o mocy 

cieplnej dla Qco=108,4 kW na potrzeby budynku administracyjnego skrzydło prawe 

zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 3, do 

STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu, dokonać uruchomienia 

węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Wykonawca wykona prace 

budowlane w pomieszczeniu węzła zgodnie z punktem B projektu węzła cieplnego. 

 

d) Część IV 

Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=150 kW, 

Qcwuśr=11,6 kw w budynku kaplicy głównej 

Należy wykonać dwufunkcyjny węzeł cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu 

wody o mocy cieplnej dla Qco=150,0 kW i Qcwuśr=11,6 kW na potrzeby budynku 

kaplicy głównej zgodnie z załączonymi dokumentacją techniczną stanowiącą 
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załącznik nr 3, do STWiORB. Węzeł należy zamontować w pomieszczeniu, 

dokonać uruchomienia węzła, wykonać dokumentację powykonawczą. Wykonawca 

wykona prace budowlane w pomieszczeniu węzła zgodnie z punktem B projektu 

węzła cieplnego, 

 

Pkt. 17.8 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

17.8 Termin składania ofert to 07.06.2021 r., godz.1300 

 

Powinno być: 

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

 

Pkt. 19.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

19.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2021 r. o godz. 13:15.  

Powinno być: 

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

 

Pkt. 21.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 
 
21.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 04.09.2021 r.  

Powinno być:  

21.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.09.2021 r.  
 

Pkt. 6.1. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 
6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

a) Termin wykonania i uruchomienia węzłów i przyłączy oraz zgłoszenia gotowości do 

odbioru ciepła – 01 października 2021r., 

Powinno być: 
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6.1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia w następujących terminach: 

a) Termin wykonania i uruchomienia węzłów i przyłączy oraz zgłoszenia gotowości do 

odbioru ciepła – 15 października 2021r., 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8, 

w następujący sposób: 

 

§ 4 ust. 1 pkt. c i d (Część III i IV) otrzymuje nowe brzmienie: 

c) Część III 

Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=108,4 kW w 

budynku administracyjnym skrzydło prawe 

 

d) Część IV 

Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=150 kW, 

Qcwuśr=11,6 kW w budynku kaplicy głównej 

 

§ 2 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

1) termin wykonania i uruchomienia przyłączy i węzłów oraz zgłoszenia gotowości 

podania ciepła: - 15.10.2021r. 

 

 

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 III i IV otrzymuje nowe brzmienie: 

III - Budowa jednofunkcyjnego węzła cieplnego mocy cieplnej Qco=108,4 kW w budynku 

administracyjnym skrzydło prawe  

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

w budynku kaplicy głównej 

 
 
Ponadto Zamawiający informuje, iż w dniu 21.05.2021r. opublikował SWZ 

z następującymi zmianami:  
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Do Pkt. 8.2 SWZ został dodany ppkt. 4 o następującym brzmieniu:  
 

4)  informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 

2 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzoną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 

 

W Pkt. 8.3 SWZ ppkt. 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 8.2 ppkt 1,2 – składa  

informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt 1,2 

 

Do Pkt. 8.3 SWZ został dodany ppkt. 2) o następującym brzmieniu: 

2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt 8.2 

ppkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informację o jego 

beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, określający jego 

beneficjentów rzeczywistych.  

W Pkt. 8.3 SWZ ppkt. 3) otrzymuje nowe brzmienie: 

3) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt 5, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 8.2 ppkt 6, lub odpisu 

albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, o których mowa pkt 8.2 ppkt 7 – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 
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innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedur 

Dokument, o którym mowa w pkt 8.3 ppkt 1, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa 

w pkt 8.3 ppkt 2 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed ich złożeniem.  

 

Zamawiający informuje o opublikowanych w JEDZ następujących zmianach: 

W Części III lit. C) Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub 

wykroczeniami zawodowymi w art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące 

powody wykluczenia i została dodana nowa przesłanka wykluczania o następującym brzmieniu: 

 

„Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania 

o udzielenie zamówienia”. 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 

 


