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Szczecin, 23 maja 2018 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, 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 Dn 200,Dn 150, Dn 125,Dn 

100,Dn 80, Dn 65, Dn 50 i Dn 40 wraz z przyłączami przy ul Niepodległości, Kaszubskiej, 

Bogurodzicy, Wojciecha, Więckowskiego w Szczecinie (Zadanie S24, S25,) oraz 

przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Dn 150, Dn80 wraz z przyłączami przy 

ul. Korzeniowskiego (Zadanie S8)” 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ): 

  

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów, w następujący sposób, iż: 

1) Pkt. 6.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Było:  

Zadanie I (S8) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 31.10.2018r. 

 

Zadanie II (S24) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 

15.05.2019r. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 05.09.2019r. 

Zadanie III (S25) -- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 

09.07.2019r 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 31.10.2019r. 

 

Powinno być:  
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Zadanie I (S8 ul. Korzeniowskiego) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 

4 miesiące od podpisania umowy 

 

Zadanie II (S24) - termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – 10 miesięcy 

od podpisania umowy 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 14 miesięcy od 

podpisania umowy 

Zadanie III (S25) -- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – 

10 miesięcy od podpisania umowy 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 14 miesięcy od 

podpisania umowy 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia projektu umowy dla Zadania S-8 oraz 

Zadania S-24 i S-25 , stanowiącego załączniki nr 8.1 oraz 8.2 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: Umowa): 

  

II. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w umowie, stanowiącego załącznik nr 8.2 

(zadanie S-24 i S-25) do SIWZ, w następujący sposób, iż: 

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie: 

Było: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

1) Zadanie II (S24) 

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 15.05.2019r. 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 05.09.2019r. 

2) Zadanie III (S25) 

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej do 09.07.2019r 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 31.10.2019r. 

Powinno być: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

1) Zadanie II (S24) 
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- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – 10 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 14 miesięcy od dnia podpisania 

umowy 

2) Zadanie III (S25) 

- termin wykonania dokumentacji projektowej budowlanej – 10 miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

- termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 14 miesięcy od dnia podpisania 

umowy 

 

III. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w umowie, stanowiącego załącznik nr 8.1 

(zadanie S-8) do SIWZ, w następujący sposób, iż: 

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Było: 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następującym 

terminie: 

Zadanie I (S8) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy do 31.10.2018r. 

 

Powinno być: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następującym 

terminie: 

Zadanie I (S8) - termin wykonania budowy sieci i przyłączy – 4 miesiące od dnia 

podpisania umowy 

 

IV. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w umowie, stanowiącego załącznik nr 8.1 

(zadanie S-8) do SIWZ, w następujący sposób, iż: 

W § 14 ust. 2 rozdział I umowy dodaje się do pkt.I.6 literę g) o brzmieniu: 
 
„g) W przypadku, gdy zawarcie umowy będzie możliwe po dniu 03.09.2018r. i w związku 

z powyższym wykonawca wejdzie z  wykonywaniem prac w sezon zimowy (przyjmując, 

iż sezon ten zaczyna się od grudnia), termin wykonywania umowy może zostać 

wydłużony o okres do 4 miesięcy. W takim przypadku strony ustalą okres przedłużenia 

terminu mając na uwadze panujące w okresie zimowym warunki pogodowe”. 
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V. Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie 

terminu składania ofert.  

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 13.00, 

a otwarcie odbędzie się w dniu 05.06.2018 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. 

 

W związku z powyższym, zapisy w pkt. 17.1, 17.2., 19 SIWZ w zakresie terminu ulegają 

zmianie z 28.05.2018 r. na 05.06.2018 r. 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


