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Zgorzelec, dnia 28.09.2021 r. 
 
 
 

 
 

Zamawiający, SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu,  

ul. Groszowa 1, informuje iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy  

i wzorze formularza oferty dla przetargu nieograniczonego, 

prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, pn.: 

 „Budowa kotłowni gazowej przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”. 

 
Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

- w pkt 6.2 ppkt c) ulega zmianie i nabiera nowego brzmienia: 

„na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją producentów,  

ale nie krócej niż na okres 24  miesięcy”. 

- w  pkt 7.2 (2) ppkt 2.1) ulega zmianie i nabiera nowego 

brzmienia: 

„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali co najmniej: - 1 (jedno) zamówienie polegające  

na zaprojektowaniu kotłowni gazowej, w której co najmniej jeden 

kocioł będzie o mocy minimum 2 MW, łączna moc kotłowni 

powyżej 5 MW; 

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  
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w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali co najmniej: - 2  (dwa) zamówienia polegające 

na budowie   kotłowni gazowej, wykonanej w formule „zaprojektuj  

i wybuduj” z wykorzystaniem kotłów gazowych lub układu 

kogeneracji gazowej o łącznej mocy (cieplna  

i elektryczna) powyżej 5 MW; 

c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wykonali co najmniej – 1 (jedno) zamówienie polegające  

na zaprojektowaniu i budowie instalacji odgazowania próżniowego 

o wydajności min 3m3/h.” 

- we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ w § 14  

ust. 5 ulega zmianie i nabiera nowego brzmienia: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  

na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją producentów,  

ale nie krócej niż na okres 24 miesięcy – Wykonawca zobowiązany 

jest wydać Zamawiającemu otrzymane uprzednio od producentów  

lub dystrybutorów dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu 

popisania protokołu odbioru końcowego.” 

- w wzorze formularza oferty, Załączniku Nr 4a – Wzór wykazu 

usług  zmianie ulega okres w którym  Wykonawca winien 

wykazać wykonanie usług na: 

„… oświadczam (oświadczamy), że w  okresie ostatnich 5 lat przed 

dniem składania ofert/ w okresie ostatnich….*) przed dniem składania 

ofert wykonał następujące usługi, o których mowa w pkt. 7.2 ppkt 2.1 

lit a) IDW…” 

 

                  
____________________                ____________________ 

                 Wojciech Makarski                        Grzegorz Bicki  
              Wiceprezes Zarządu      Prezes Zarządu       
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