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Szczecin, 20 marca 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 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego zadania pn.: 

„Rozdzielenie węzłów grupowych W/17, W/18 - zaprojektowanie oraz budowa”. 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ): 

  

I. Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt.7(2) 2.1) SIWZ, w następujący sposób, że: 

 

Było:  

2.1) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co 

najmniej: 

– dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci w 

terenie zurbanizowanym, o łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicy co 

najmniej Dn40 

– dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu węzłów ciepłowniczych o 

mocy co najmniej 100 kW każdy 

ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co 

najmniej: 

– dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie preizolowanej 

sieci w terenie zurbanizowanym, o łącznej długości co najmniej 100 mb i 

średnicy co najmniej Dn40, 
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– dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzłów 

ciepłowniczych o mocy co najmniej 100 kW 

 

Powinno być: 

2.1) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej: 

– dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci w terenie 

zurbanizowanym, o łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicy co najmniej 

Dn40, 

– dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu węzła ciepłowniczego o mocy co 

najmniej 100 kW dla każdego zamówienia. 

ii. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej: 

– dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie preizolowanej sieci w 

terenie zurbanizowanym, o łącznej długości co najmniej 100 mb i średnicy co 

najmniej Dn40, 

– dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie węzła ciepłowniczego o 

mocy co najmniej 100kW dla każdego zamówienia. 

 

 

Powyższe zmiany nie powodują konieczności modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie 

terminu składania ofert.  

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


