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Szczecin, 29 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 przesunięcia terminu składania ofert z 30.03.2018 r. na 05.04.2018 r., 

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

dotyczącego zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy osiedlowej sieci 

cieplnej 2xDn200mm, 2xDn150mm, 2xDn125mm wraz z przyłączami rejonie ul. Rybnickiej, 

Bytomskiej, Energetyków, Władysława IV i Zbożowej w Szczecinie”. 

 

Zmianie ulegają następujące postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(dalej: SIWZ): 

  

I. Zamawiający, w związku z powyższym, dokonał zmiany zapisów w pkt. 17.1, 17.2 oraz 

pkt. 19 SIWZ, w następujący sposób, że: 

 

Było:  

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku 

do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018 r. 

do godziny 13:00 

 

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez 

uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 

osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200mm,2xDn150mm,2xDn125mm wraz z przyłączami 

w rejonie ul. Rybnickiej, Bytomskiej, Energetyków, Władysława IV i Zbożowej Nie 

otwierać przed dniem: 30.03.2018 r. godzina 13:30 
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19.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego -  Szczecińskiej Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, 

wejście B, w dniu 30.03.2018 r. o godzinie 13:30. 

 

Powinno być: 

17.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Biuro Obsługi Klienta (od poniedziałku 

do piątku w godz. 7.30.-15.30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2018 r. 

do godziny 13:00 

 

17.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej i zabezpieczonej przed 

otwarciem kopercie (paczce), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez 

uszkodzenia koperty (paczki). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

„Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o. o , ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin. 

Oferta w postępowaniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy 

osiedlowej sieci cieplnej 2xDn200mm,2xDn150mm,2xDn125mm wraz z przyłączami 

w rejonie ul. Rybnickiej, Bytomskiej, Energetyków, Władysława IV i Zbożowej Nie 

otwierać przed dniem: 05.04.2018 r. godzina 13:30 

 
19.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Szczecińskiej Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, sala konferencyjna, V piętro, 

wejście B, w dniu 05.04.2018 r. o godzinie 13:30. 

 

 

Powyższa zmiana powoduje modyfikację treści ogłoszenia, w zakresie terminu składania 

ofert.  

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 

 


