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Szczecin, 24 kwietnia 2018 r. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: S11,S15,S18,S28,S31,S32 

 

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, iż 

dokonuje modyfikacji zapisów w Specyfikacji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji 

projektowej i przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ulic: Santockiej, 

Twardowskiego, Szymanowskiego, 26 Kwietnia, Wielkopolskiej, Piotra Skargi” 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ): 

  

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt.7 ppkt. 7.3) SIWZ lit. b) tiret iv, w 

następujący sposób, iż: 

tiret iv o brzmieniu zostaje wykreślony: 

iv. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Projektu Umowy (dalej: Umowa): 

 

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 11 ust. 6 i 8 Umowy poprzez 

wykreślenie o następującym brzmieniu: 

6. Strony ustalają, że łączna płatność wynikająca z wystawionych faktur częściowych 

za roboty budowlane danego Zadania nie może przekraczać 90% Wynagrodzenia za 

to Zadanie 

8. Ostatnia płatność w wysokości 10% Wynagrodzenia za dane Zadanie nastąpi po 

dokonaniu odbioru końcowego za to Zadanie. 
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W związku z powyższym jednocześnie ulega zmianie dotychczasowa numeracja, tj. 

ust.. 7 staje się ust. 6 i kolejno aż do ust. 12.  

 

 

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w § 11 ust. 4 pkt. 3 Umowy, w następujący 

sposób, że pkt. 3 otrzymuje nowe brzmieniu: 

3) faktury końcowej na 20% wynagrodzenia za każde Zadanie. 

 

 

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie 

terminu składania ofert.  

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2018 r. do godz. 13.00, 

a otwarcie odbędzie się w dniu 17.05.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


