
  

 

 

Szczecin, dnia 12.03.2019 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 we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.:  

 

„Rozdzielenie węzła grupowego W/8 ul. Wiosny Ludów 22 w Szczecinie – Pakiet P5” 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ): 

 

I.  Zamawiający dokonał zmiany zapisów we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), 

w następujący sposób: 

 

§ 9 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Było: 

3. Odbiór końcowy będzie dokonywany całościowo, po dokonaniu demontażu węzła. 

 

Powinno być: 

3. Odbiór końcowy będzie dokonywany całościowo, po dokonaniu demontażu węzła i 

przekazaniu dokumentacji powykonawczej 

 

 

§ 11 ust. 1 pkt. 1) lit a) i b) otrzymują nowe brzmienia: 

 

https://sec.com.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/rozdzielenie-wza-grupowego-w-8-ul.-wiosny-ludow-22-w-szczecinie-pakiet-p5
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Było: 

a) za zwłokę w wykonaniu zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) – 3) Umowy - w 

wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto wskazanego odpowiednio w § 10 ust. 1, za 

dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w demontażu węzła grupowego– w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 10 ust. 1, za dzień zwłoki; 

 

Powinno być: 

a) za zwłokę w wykonaniu zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy - w 

wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1, za dzień 

zwłoki;  

b) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji powykonawczej - w wysokości 50 zł brutto za 

dzień zwłoki. 

 

 

II. Zmiana zapisu w § 15 pkt. II (Zmiana sposobu spełnienia świadczenia) w ostatnim 

akapicie w następujący sposób: 

 

Było: 

Każda ze wskazywanych w lit. a – d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia 

na zasadach określonych przez Strony.  

 

Powinno być: 

Każda ze wskazywanych w lit. a – g) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia 

na zasadach określonych przez Strony.  

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 
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